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Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a opäť je tu obdobie Vianoc a ich prí-
chodom sa blíži koniec ďalšieho roka. Ako je už zvykom, aj 
teraz sa budem venovať obdobiu od posledného vydania čísla 
Soblahovských novín až po začiatok decembra. 

DIANE V OBCI
V tomto kvartáli sa nám konečne podarilo ukončiť chodník 

na dolnom konci od križovatky smerom na Mníchovu Lehotu. 
Bol to skutočne náročný chodník, nakoľko celý projekt bol 
realizovaný troma spoločnosťami (ZSE, SSC a firmou p. 
Janiša), a preto by som sa im chcel poďakovať za ochotu 
riešiť tento stav k našej spokojnosti. Celý chodník v dĺžke 306 
bm spolu s opravami krajníc nás stál len 11.500 €.

V posledných mesiacoch sme pokračovali aj s prácami na 
cintoríne a v jeho okolí...

Tesne pred Sviatkom všetkých svätých sme ukončili rekon-
štrukciu časti oplotenia. Rekonštrukcia bola potrebná z dôvo-
du nevyhovujúceho stavu prednej časti oplotenia – hrozil pád 
plota. Staré, nebezpečné oplotenie bolo nahradené kovovým. 
Postupne ujednotíme vzhľad oplotenia okolo celého cintorí-
na. Taktiež bolo zrekonštruované osvetlenie s doplnením 6 
svietidiel.

Určite ste si všimli, že vedľa zosilovača pri hornej vstupnej 
bráne na cintorín sme pre návštevníkov cintorína rozšírili 
úpravou terénu parkovaciu plochu o tri nové odstavné plochy. 
Veríme, že aj toto zvýši komfort pri návšteve cintorína alebo 
blízkej rozhľadne.

Záverečná oprava krajnice Rezerva do budúcnosti 
na rozvody sietí

Finišovanie pri ukončení prác

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody

Opäť sú tu VianOce
Opäť čas zimný nám klope na  oblok
Studený vietor vháňa  sneh i chlad do tvári
Roku i mesiacom už silno slabne krok
A oblaky na nebi načali svoje chmáry

Opäť je tu ten čas slávnostný i svätý
Čas dlho čakaný a predsa plný snov
Zo všetkých veľkých i malých sú  opäť deti
Tíško prichádzajú spomienky hustou tmou

Ježiško malý,  dobre,  že prichádzaš včas
Na tento svet plný vojen, zloby, hriechu
Ako dobre, že nás všetkých  veľmi rád máš
A prinášaš Vianočný čas plný smiechu

Ježiško malý, ako dobre, že Ťa máme
Ďakujeme, že v jasličkách svoj úsmev máš 
Priviň seba i nás k svojej svätej mame
Ako dar, vezmi všetky starosti z nás

prof. J. Halgoš
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V dome smútku sme vymenili už zhnitý drevený obklad na 
katafalku, mieste, kde je umiestnená rakva so zosnulým pri 
poslednej rozlúčke a nahradili sme ho kvalitným kameňom.

Všetky spomínané úpravy cintorína, domu smútku a okolia 
nás stáli doteraz spolu 13.247 €.

V spolupráci so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom 
sme začali čistiť najhoršie časti 
potoka. Doposiaľ bol vyčistený 
úsek od dolných bytoviek po 
obchod na dolnom konci. Ďalej 
sme pokračovali od požiarnej 
zbrojnice smerom na žlábek 
a práce sme zatiaľ ukončili pri 
cestnom moste pod kostolom. 
Radi by sme pokračovali v tej-
to činnosti ďalej, no, žiaľ nie je 
to v našich rukách, ale v rukách 
SVP, a. s., ako správcu toku.

Čistenie potoka Malá strana
Pred koncom roka by som chcel pochváliť jednotlivé orga-

nizácie v obci. Jednota dôchodcov viackrát aktívne upravila 
kvetinovú výsadbu. Aj vďaka ich činnosti je naša obec upra-
venejšia – krajšia. Stalo sa, že naraz bolo na brigáde aj 12 
žien.

Pochvalu si zaslúžia aj naši hasiči. V októbri pomohli preve-
riť funkčnosť odvedenia vôd na železničnej ulici a teraz kon-
com novembra prečistili na hornom konci odtokový jarok. 

PROJEKTY
V lete po veľkých búrkach sa nám opäť ukázali nedostatky 

v škole. Vytopilo celý priestor pod telocvičňou a aj novo 
zariadenú posilňovňu, preto najmä Ján Vojtek a Martin 
Sivák začali odznova sanovať priestory posilňovne. Na 
základe uvedeného zistenia sme podali projekt na opravu 
spomínaného priestoru. Zámerom je obkopať z troch strán 
telocvičňu a odviesť vodu z týchto priestorov. Celá oprava by 
mala stáť cca 19 000 €. 

Zaujímavosťou je, že už teraz navštevuje posilovňu cca 15 
chalanov a dokonca sa pripojil i pán farár a svoje posilňovacie 
stroje, ktoré mal v pastoračnom centre presunul do našich 
priestorov. V zimnej príprave chcú posilňovňu využívať aj 
futbalisti.

Taktiež sme podali projekt s partnerom z Buchlovíc s náz-
vom Po chodníkoch našich predkov. Detailnejšie informácie 
o tomto projekte vám poskytneme v budúcich číslach. 

Úprava povrchu

Montáž nového katafalku

Ženy pri úprave výsadby

Hasiči pomáhajú aj takto

Rokovanie o projekte

KulTúRA
Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať projekt obecného 

skanzenu – Sedliackeho domu, ktorého interiér ste mohli 
vidieť počas slávnostného otvorenia v nedeľu 4. 12. 2016. 
Vybudovať v obci skanzen bol dlhodobý zámer, ktorý sa 
podaril uskutočniť práve v tomto roku. Na jar som na obecnom 
zastupiteľstve predniesol návrh na odkúpenie domu, ktorý bol 
po dlhých debatách poslanci odsúhlasili, a tak mohli pomaly 
začať práce, ktorých sa ujalo pár dobrovoľníkov pod vedením 
Daniela Mrázika. Vykonalo sa množstvo prác, a dnes môžete 
vidieť výsledok. Okolie domčeka sa ešte bude upravovať 
a dotvárať a takisto aj zariadenie domčeka môže byť doplnené 
alebo zmenené aj podľa konkrétneho ročného obdobia.

Čistenie priepustov
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Z ROKOVANIA OCZ OBCE 
Soblahov dňa 26. 10. 2016.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 30. 9. 2016.
Zobralo na vedomie Správu nezávis-
lého audítora z overenia konsolidova-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. 
12. 2015.
Zobralo na vedomie Konsolidovanú 
výročnú správu obce Soblahov za rok 
2015.
Schválilo Plán zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Soblahov na rok 
2017 nasledovne: 8. 2., 5. 4., 21. 6., 
6. 9., 25. 10., 13. 12.
Odporučilo starostovi obce rokovať vo 
veci návrhu kúpnej ceny za pozemok  
CKN, parc. č. 4071/2, záhrada vo vý-
mere 541 m2 v k. ú. Soblahov z dôvo-
du, že uvedený pozemok sa nachádza 
v ochrannom pásme vodného zdroja 
a na pozemku je zapísané vecné bre-
meno v prospech Západoslovenskej 
distribučnej, a. s., Bratislava.
Odporučilo kronikárke obce zapraco-
vať doručené pripomienky a zmeny do 
zápisu materiálov kroniky obce za rok 
2015. Termín: 30. 11. 2016.  
Schválilo Smernicu obce Soblahov č. 
4/2016 o používaní osobného motoro-
vého vozidla obce Soblahov.
Uložilo obecnému úradu zverejniť zá-
mer odpredaja vozidla Hon Typ UN 
053,2 ktoré je vo vlastníctve obce.
Schválilo sumu 4.380 € pre spoloč-
nosť Euro Business Partners, s. r. o., 
Bratislava na projekt „Cestičky našich 
predkov“ s partnermi Městys Buchlovi-
ce a MAS Buchlov, z. s.
Schválilo Cenu starostu obce prof. Joze-
fovi Halgošovi pri príležitosti jeho 70. na-
rodenín. Cena sa udeľuje za úspešnú 
a záslužnú činnosť v prospech obce Sobla-
hov. Tvorí ju vecný dar v hodnote 200 €.

Z ROKOVANIA OCZ OBCE 
Soblahov dňa 14. 12. 2016.
Zobralo na vedomie stanovisko hlav-
ného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
Soblahov vrátane programov a podpro-
gramov na rok 2017. 
Schválilo pripomienky k návrhu roz-
počtu obce Soblahov na rok 2017.

Schválilo rozpočet obce Soblahov  
vrátane programov a podprogramov na 
rok 2017.      
Zobralo na vedomie viacročný rozpo-
čet vrátane programov a podprogra-
mov na roky 2017 – 2019.
A)  prerokovalo návrh plánu kontrol-

nej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2017;

B)  schválilo plán kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2017.

Schválilo zápis materiálov roku 2015 
do kroniky obce.
Schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ 
Soblahov v roku 2016 – presun medzi 
rozpočtovými položkami normatívnych fi-
nančných prostriedkov v sume 10 000 €  
a nenormatívnych finančných prostried-
kov v sume 258,26 € 
Určilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela C KN č. 5068/17 – ostatná 
plocha vo výmere 18 m2 v k. ú. Sobla-
hov podľa GP č. 37666401-57/2016 
vypracovaného Ing. Petrom Drhom-
Geofit, Partizánska 13, Trenčín zo dňa 
10. 10. 2016, ktorá vznikla odčlenením 
od pôvodnej C KN parcely č. 5068/4 
vo vlastníctve obce Soblahov, ako prí-
pad osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zák. č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, pre Ľubomíra 
Adamčíka a manželku, obaja bytom 
Soblahov s podmienkou vecného bre-
mena na umiestnený stĺp el. vedenia 
a s právom vstupu na daný pozemok. 
Dôvod osobitného zreteľa: Odpredáva-
ný pozemok parcela C KN č. 5068/17 
je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľov a časť pozemku bola ohra-
dená plotom a dlhodobo užívaná pred-
chádzajúcimi majiteľmi.
Zámer odpredať C KN č. 5068/17 – 
ostatná plocha o výmere 18 m2 v ka-
tastrálnom území Soblahov, ako prípad 
osobitného zreteľa bol zverejnený na 
webovej stránke obce a na  úradnej ta-
buli obce dňa 30. 11. 2016. 
Schválilo odpredaj pozemku – novovznik-
nutá parcela C KN č. 5068/17 – ostatná 
plocha vo výmere 18 m2 v katastrálnom 

území Soblahov do vlastníctva Ľubomí-
rovi Adamčíkovi a manželke, obaja by-
tom Soblahov za cenu 20 €/m2. Celko-
vá dohodnutá kúpna cena je vo výške 
360 €.
A)  prerokovalo žiadosť Tatiany Mar-

kovskej, Soblahov, č. j: 483/2016/
OcÚSo zo dňa 6. 12. 2016;

B)  schválilo výmenu časti strechy by-
tového domu Soblahov 741. 

A)  prerokovalo žiadosť Tatiany Mar-
kovskej, Soblahov o zníženie výšky 
nájomného obecného bytu č. 7 v by-
tovom dome Soblahov 741 z dôvodu, 
že v predmetnom byte sa vyskytujú 
opakované závady (zatekanie);

B)  neschválilo zníženie výšky nájom-
ného obecného bytu č. 7 v bytovom 
dome Soblahov 741 pre Tatianu 
Markovskú, Soblahov. 

Neschválilo ponuku Františka Aka, 
Soblahov na odpredaj spoluvlastnícke-
ho podielu pozemku CKN parc. č. 9/1 
a č. 9/2 vedených na LV č. 623 za cenu 
6 847,24 € podľa znaleckého posudku 
zo dňa 25. 9. 2016.
Schválilo zriadenie vecného bremena 
na časti C KN parcely č. 5061/1 vo vý-
mere 2,1 m2 v k. ú. Soblahov, kde je 
umiestnená vodovodná šachta podľa 
vytyčovacieho náčrtu č. 48035637-124-
16 v prospech Martina Jantošoviča 
a manž., obaja bytom Soblahov. 
Schválilo zámenu pozemkov v k. ú. 
Soblahov podľa žiadosti č. j.: 432/2016/
OcÚSo z 25. 10. 2016 spoločností 
E.S.invest, s.r.o., Trenčín, Na vinohra-
dy 1866/2B a STAPREN, s.r.o., Tren-
čín, Švermova 1617/37.
Zobralo na vedomie informáciu o Naria-
dení konania Okresného úradu Tren-
čín, pozemkového a lesného odboru 
Trenčín o začatí pozemkových úprav 
formou jednoduchých pozemkových 
úprav v katastrálnom území obce So-
blahov – časť k. ú. Soblahov „Za chodní-
kom“, na základe podnetu a doručenej 
žiadosti spoločnosti VIGOR TWINS, 
s.r.o. 
A)  prerokovalo vyjadrenie Jána Fabu, 

Soblahov a Miroslava Brvnišťana 
k podnetu č. j.: 374/2016/OcÚSo vo 
veci likvidácie dažďových vôd 
a podmáčania plynového potrubia 

Mnohí sa pýtate, kedy bude bývať Sedliacky dom otvorený. 
Momentálne nie sú určené otváracie hodiny, ale v prípade 
záujmu vám dom sprístupníme, ak sa vopred nahlásite na 
obecnom úrade. Najbližšie bude Sedliacky dom otvorený 
počas vianočných sviatkov, po skončení programu Štefanskej 
jazdy... O ďalších dňoch, kedy bude otvorený, budete 
informovaní.

Kultúrnych akcií bolo opäť neúrekom a keďže sa im venujeme 
na iných stranách týchto novín, nebudem sa rozpisovať, len 
sa chcem všetkým nadšencom poďakovať za  ich prácu, ktorú 

nezištne venujú skutočne veľmi veľa svojho času v prospech 
obce, teda pre nás všetkých.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ste 
nám v roku 2016 akoukoľvek formou pomáhali vytvárať dobré 
meno Soblahova.

Všetkým Soblahovčanom zároveň prajem milostiplné a po-
žehnané Vianoce, príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojej rodiny a priateľov. A do nového roka 2017 vám 
prajem najmä veľa zdravia a úspechov, tak ako v súkromnom 
i pracovnom živote!

Marian Hudec, starosta
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„SPoloČNE bEZ hRaNÍC“
Galéria na povale – Program cezhraničnej spolupráce 2007 – 2013
Slovenská republika – Česká republika • Soblahov – buchlovice

SPoloČNý PRojEkt PodaNý
Názov projektu:     Cestičky našich predkov
vedúci partner:      Obec Soblahov
hlavný cezhraničný partner:  Městys Buchlovice
Projektový partner č. 1.   MAS Buchlov

Projekt spája spoločná myšlienka znovuobjavenia, pripo-
menutia a vyzdvihnutia každodenných ciest našich predkov 
– soblahovského farára a náboženského spisovateľa Adama 
Betáka a buchlovického farára a grafika Arnošta Hrabala. Pro-
jekt nadväzuje na úspešný projekt Galéria na povale. Spája 
investičné a neinvestičné aktivity tak, aby v oboch obciach 
vznikol ucelený produkt propagujúci jedinečné kultúrne de-
dičstvo pre návštevníkov, ako aj vlastných obyvateľov. V So-
blahove bude znovuobjavená cesta, po ktorej chodil Adam 
Beták. Dobový chodník má 5 zastavení (vysvetľujúce tabule) 
a v Galérii na povale bude zriadená stála expozícia venovaná 
Adamovi Betákovi. V Buchloviciach má byť vyzdvihnutá bež-

ná trasa Arnošta Hrabala s 5 zastaveniami a v Galérii na půde 
vznikne stála expozícia významných diel A. Hrabala. Celkový 
rozpočet projektu je 452 372,90 €. Kompletná žiadosť bola podpísa-
ná partnermi 31. 10. 2016 na Obecnom úrade v Soblahove.    R.R.

a cesty pri rodinnom dome č. 301;
B)  uložilo komisii stavebnej a životné-

ho prostredia a komisii pre verejný 
poriadok a bezpečnosť pripraviť ná-
vrh riešenia.

Poverilo starostu obce Mariana Hude-
ca v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 14 zákona č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov upraviť rozpočet obce 
Soblahov rozpočtovým opatrením na 
rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti 
podľa skutočne prijatých a čerpaných 
finančných prostriedkov k 31. 12. 2016
V prípade nevyhnutných výdavkov 

upraviť rozpočet v programoch na jed-
notlivých funkciách a položkách podľa 
skutočnosti a upraviť rozpočet rozpoč-
tovej organizácie v časti bežné výdav-
ky a v časti bežné príjmy podľa skutoč-
nosti k 31. 12. 2016.
Schválilo kontrolórovi obce Soblahov 
odmenu vo výške 20 % zo mzdy za rok 
2016.
Schválilo odpredaj vozidla HON Typ 
UN 053,2 a príslušenstva spôso-
bom priameho predaja podľa zák. č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na zákla-
de cenovej ponuky v celkovej sume 
3 550 €. 
Zobralo na vedomie vyhlásenie výbe-

rového konania na pozíciu Kronikár/ka 
obce Soblahov.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 2/2016 o urče-
ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti obce a o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy cirkevným zriaďo-
vateľom materských škôl a školských 
zariadení na kalendárny rok 2017.
Schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Soblahov č. 3/2016 o miest-
nych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Soblahov.

Zuzana Hrnčárová

viaNoČNý jaRmok 
sa uskutočnil v nedeľu 4. 12. 2016 v v Galérii na 
povale v deň slávnostného otvorenia Sedliackeho domu. Pre 
všetkých návštevníkov si šikovné žienky pripravili krásne ručne 
robené, domáce výrobky, ako napríklad zdobené medovníčky, 
vianočné svietniky a oblátky, štrikované, háčkované a mnohé 
iné výrobky. Veľmi pekne im za to ďakujeme.

SPoloČENSká kRoNika
Narodili sa: 
Marcel Izrael
David Čepela
Ester Čibenková 
Lucas Fabo
Ema Telepovská
Terézia Telepovská
Lucas Fabo 

UZAvReli MANŽelStvO: 
Róbert Minárik a Lucia Bečárová
Roman Minárik a Zuzana Králová

OPUStili NáS: 
Anna Šedivá              vo veku 84 rokov 
Anna Fabová             vo veku 68 rokov 
Peter Holubek           vo veku 86 rokov 
Anna Gerbelová         vo veku 95 rokov

Rok 2016 v ČÍSlaCh:
Počet obyvateľov k 20. 12. 2016: 2 234
Prihlásení na trvalý pobyt:               39
Odhlásení:                                       18
Narodené deti:                                 21
Úmrtie:                                             17

T TT T TT TT T T
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Tu som prežil svoje deTsTvo
Vrátil som sa do svojej milovanej rodnej obce už ako 86-

ročný sveták pri príležitosti nevšednej udalosti. Z nášho ro-
dinného domčeka a jeho priľahlého okolia predstavitelia obce 
na 4. 12. 2016 pripravili otvorenie tzv. skanzenu obce. Udialo 
sa to za mrazivého, ale slnečného inak príjemného počasia. 
Spolu s manželkou sme sa pred naším bývalým domčekom 
zvítali so skupinkou krojovaných mládencov, ženskou folk-
lórnou skupinou, starostom obce s dcérou, samozrejme tiež 
v soblahovskom kroji. Z blízkeho kostola doznievali zvuky veľ-
kej omše, zaznelo aj slávnostné zvonenie a veriaci s pánom 
farárom sa zúčastnili na otvorení skanzenu. Celé podujatie 
moderovala Martinka Hudecová a po prestrihnutí pásky 
slávnostný príhovor o význame a histórii tohto domčeka 
predniesol starosta obce Marian Hudec. Vedenie obce, far-
ský úrad spolu so šikovnými žienkami pripravili pre všetkých 
účastníkov aj chutné občerstvenie. Nechýbal chlebík s mas-
ťou, rôzne koláče, zákusky. Neskôr v priestoroch pastorač-
ného centra aj, akože inak, „melencovú polievku“ a „melenco-
vé hriate“. V tomto priestore bolo zabezpečené premietanie 
záberov „zhora“ nad širokým chotárom obce a okolitých hôr. 
Potešil som sa, keď som zistil, že autormi tohto diela boli moji 

priatelia Ing. M. Ďuďák a J. Škvarka. Patrí im za túto propagá-
ciu obce úprimné ďakujem. Toľko teda k oficiálnej slávnosti.

Počas podujatia bolo i mne, ako poslednému majiteľovi dom-
čeka (de jure), udelené slovo. V tomto prostredí a počasí by ne-
bolo možné dôkladne opísať celé dianie okolo domčeka. Preto 
dnes uvediem základné udalosti, históriu a niekedy neskôr aj 
životné udalosti, zaujímavosti a „pikošky“ života v ňom a okolí.

Teda domček: Rodina môjho otca Michala a strýka Matúša 
bývala v typickom sedliackom dlhom dome pod farou spolu. 
Obe rodiny sa riadili božím prikázaním „milujte sa a množte 
sa“, dom začal byť priestorovo nevyhovujúci. Preto môj otec 
Michal s mamičkou Annou, rodenou Kelešiovou sa rozhodli 
v roku 1935 postaviť na záhrade Mačkovec rodinný dom na 
dve etapy. V čase prípravy a vypuknutia II. sv. vojny sa však 
podarilo realizovať len prvú, ktorá zostala do dnešného stavu. 
Po vojne staršie deti odchádzali a k dostavbe sa neprikročilo. 
V týchto podmienkach sa žilo skromne, ale pri pracovitos-
ti rodičov a skromnosti mamičky a pomoci aj dorastajúcich 
detí sme to zvládli. Otec pracoval ako stavebný robotník a vo 
farnosti zastával funkciu kostolníka, ktorú však sme suplovali 
siedmi bratia, všetci postupne miništranti pri bohoslužbách. 

SEdliaCky dom v SoblahovE Sa Stal REalitou
Každý vychádzajúci z kostola pozná tento dom. Je očarujú-

ci polohou i vzhľadom.
Ako malému chlapcovi mi otec rozprával o strýcovi Mišovi 

a jeho žene Anne, ktorí žili v tejto chalupe a vychovávali svo-
jich 10 detí. V tejto perníkovej chalúpke bývalo 10 detí ?, pýtal 
som sa prekvapene. Presne tak. Vôbec som si nevedel pred-
staviť, ako sa tam mohli zmestiť. Mať viac detí nebolo v tej 
dobe nič neobvyklé, veď aj môj otec mal 9 súrodencov.

Taká bola doba, ľudia bývali v skromných podmienkach, 
veľa sa manuálne narobili, zažili i hlad.

 Ťažko uveriť, že ani vlastná posteľ nebola samozrejmos-
ťou, elektrina či teplá voda už vôbec nie. Deti sa pri jedení mu-
seli ponáhľať, aby nezostali hladné a ich pomoc v domácnosti 

bola samozrejmá už od útleho veku...
Zriadením sedliackeho domu chceme priblížiť dnešnej gene-

rácii podmienky, v akých sa žilo pred 80 rokmi. Ukázať miest-
ny folklór, zvyklosti na dedine, pracovné nástroje používané 
v domácnostiach či dobové oblečenie, skrátka ukázať obraz 
vtedajšieho Soblahova.

Napriek všetkému starší ľudia vravia: bola ťažká doba, ale 
bolo veselo.

Srdečne vás pozývame na návštevu sedliackeho domu, 
poďte sa premiestniť v dobe a skúste si predstaviť, ako by ste 
vedeli v tejto dobe žiť vy.

 Touto cestou by som sa rád poďakoval tým, ktorí sa pričinili 
k zachovaniu časti kultúrneho dedičstva našej obce.

Zo Soblahova: Ján Mrázik, Matúš Mrázik, Karol Jantošovič, 
Ondrej Šedivý, rodina Judinyová, Anna Jurigová, Juraj Ďuďák, 
rodina Hudecová, Helena Mráziková, rodina Jantošovičová, 
rodina Plevová, Marián Vančo, Martin Jantošovič, Milan 
Šedivý, rodina Reháková, rodina Mráziková, rodina Vondrová, 
rodina Gerbelová, Margita Jantošovičová, rodina Miškechová, 
Marianna Balajová, rodina Klinčúchová, Emília Fabová, rodina 
Kačenová, rodina Maláňová, rodina Fabová, Oľga Mistríková, 
Gustáv Keleši, rodina Juráková, Peter Klogner, Anton Šumaj, 
Mária Zaťková, rodina Švábyová, Miroslav Hrnčár, Jaroslava 
Jantošovičová, rodina Červeňanová, Peter Jantošovič, Jozef 
Šumaj, Miroslav Holúbek, rodina  Adamčíková.
Z Trenčína: rodina Pádivá, Helena Stružková, Pavol Sady, 
Agnesa Matejková.
Z Mníchovej Lehoty: Peter Balaj                                       DM
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Napriek povinnostiam okolo kostola ale aj krstov, svadieb, po-
hrebov, koledám a iným v celej farnosti (Mníchova Lehota, 
Kubrica, Hámry) nám umožnili poznať ľudí, ako i celé rodiny, 
ich úspechy aj problémy a to bola pre nás dôležitá škola živo-
ta. Prejavovalo sa to aj v dobrom spolunažívaní rodín bratov 
(Matúša – 12 detí, Michala – 11 detí), ale aj okolitých sused-
ných rodín, kde sme udržiavali priateľské vzťahy, vzájomnú 
podporu, pomoc, a to všetko bez zamykania našich domov. 
Nech našej rodine slúži ku cti aj skutočnosť, že v takýchto 

chudobných podmienkach v čase vojny sme v letných me-
siacoch prichýlili aj ukrajinskú 5-člennú rodinu Turovčakov-
cov, čo starší občania pamätajú. Dodnes udržujeme písomné 
kontakty s ich vďačnými pozostalými. Na záver neskromná 
poznámka, že všetci bratia, čiastočne aj sestry, naplnili svoje 
poslanie v živote s úlohou: „Postav dom, zasaď strom, vy-
chovaj syna“. A to sa nám vrchovato podarilo.

Nech naša rodná obec Soblahov v rukách šikovného sta-
rostu prekvitá.

Karol Mrázik      

výStava ovoCia a ZElENiNy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Soblahove usporiadala 
výstavu tohtoročnej úrody našich pestovateľov ovocia a zele-
niny dňa 1. 10. 2016.

hudobNý PRoGRam Za hoRami, Za dolami

Obec v spolupráci s Jozefom Opatovským usporiadala kon-
cert, ktorý sa uskutočnil 23. 10. 2016.

Ďakujeme darcom krvi
Hovorí  sa, že krv darujú tí, ktorí pozerajú na svet srdcom. 
Dňa 30. 9. 2016 sme sa presvedčili, že o takýchto ľudí v obci 
Soblahov a jej okolí nie je núdza. Na našu výzvu prišlo 23 
dobrovoľných darcov, no aktuálny zdravotný stav to dovolil 21. 
Všetkým darcom i ostatným,  ktorí prišli v tento deň do priestorov 
farskej haly v Soblahove a darovali krv, alebo aj chceli krv 
darovať, veľmi pekne ďakujeme za ich obetavý čin a prajeme 
veľa zdravia a pohody. Predpokladaný ďalší odber krvi bude 
plánovaný v roku 2017 v marci. Termín ešte upresníme.                                                                           

 Marta Buranská a kolektív NTS Trenčín 

uvÍtaNiE dEtÍ do života
Narodenie dieťaťa je v každej rodine slávnostnou uda-

losťou, všetci sa úprimne tešia na jeho príchod. Preto sa aj 
vedenie obce Soblahov každoročne stretáva s týmito naj-
mladšími občanmi pri príležitosti uvítania detí do života. 
Stalo sa tak aj tento rok dňa 7. 12. 2016, staršie deti sme 
privítali o 14:30 h a mladšie o 15:15 h. O pekný kultúrny 
program sa postarali deti z Cirkevnej MŠ a deti zo ZŠ s MŠ 
Soblahov, rodičia si prevzali od starostu obce drobné dar-
čeky a stretnutie umocnili svojimi podpismi do Pamätnej 
knihy obce Soblahov. V tomto roku sa nám narodilo cel-
kom 21 detí, pre porovnanie v roku 2015 pribudlo malých 
občanov iba 6. Preto sa z prírastkov veľmi tešíme a verí-
me, že počet najmenších obyvateľov obce bude každým 
rokom pribúdať.  

POslEDNé KusY 
kalENdáRa obCE 
sOBlAhOV V PREDAJI
Kalendár obce Soblahov na 
rok 2017 si môžete zakúpiť 
na OcÚ v Soblahove. Nájdete 
v ňom termíny kultúrno-spo-
ločenských akcíí a ostatných 
dôležitých oznamov týkajúcich 
sa diania v obci.
Cena za kus je 3,- €.

OBEC SOBLAHOV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
kRoNikáR/ka obCE Soblahov

Podmienky: • všeobecný prehľad • vzťah k histórii a súčasnému dianiu v obci Soblahov • znalosť slovenského jazyka  
                      • záujem zúčastňovať sa na akciách obce • ovládanie práce s PC a práce s fotoaparátom  
           • ochota zúčastňovať sa školení kronikárov obcí a miest
Pracovno-právny vzťah:  dohoda o pracovnej činnosti     Predpokladaný nástup: po vyhodnotení výberového konania
kvalifikačné predpoklady:  ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
Prihlášky musia obsahovať: • prihlášku na výberové konanie • doklad o vzdelaní • súhlas na použitie osobných údajov • životopis

termín doručenia prihlášok na obecný úrad v Soblahove je do 13. 1. 2017, 12.00 h
Prihlášky zasielajte na adresu: Obec Soblahov, Obecný úrad 366, PSČ 913 38. Na obálku napíšte „Výberové konanie KRONIKÁR”
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už dRuhý Rok hodujEmE Na batôžkovEj vESEliCi 
a SmE SúČaSťou NoCi divadiEl

Soblahovské hody odštartovala v piatok 
18. 11. 2016 Detská batôžková vese-
lica v sále PD Soblahov. Okolo 50 detí 
sa spoločne zabávalo, hralo a súťažilo. 
Dokonca nám zahrala aj naša detská 
„kapela“ – deti z harmonikovej akadé-
mie Jožka Opatovského, o ktorých ši-
kovnosti nemožno pochybovať. 

Na druhý deň sa družstevná sála 
zasa premenila na miesto z ruskej roz-
právky Mrázik, kde Mestské divadlo 
Trenčín predviedlo ďalšie zo svojich 
predstavení – mrázik, a to opäť v rámci 
medzinárodného projektu Noc divadiel, 
do ktorého sa Soblahov zapojil aj minu-
lý rok. Rodinné predstavenie prilákalo 
malých aj veľkých divákov a takmer vy-
predaná sála svedčila o záujme Sobla-
hovčanov o divadlo. 

Hneď po nej sa miestnosť opäť preme-
nila na miesto, kde sa stretlo viac ako 140 
ľudí, ktorí prišli osláviť hody a spoločne 
sa zabaviť na 2. batôžkovej veselici. 
Spev ľudových piesní, heligónky, basy, 
ozembuchy a iné nástroje, vôňa domá-
cich koláčov či chuť domácej pálenky, 
ale najmä radosť a úsmev na tvárach 
ľudí, to je to, čo robí batôžkovú vese-
licu tým čím je. Veselicou, ktorá spája, 
ktorá nesie v sebe myšlienku, ktorá 
zanecháva v očiach radosť a v pamäti 
krásne spomienky. Ak ste tam boli, vie-
te o čom hovorím a ak nie, príďte o rok, 
nejako sa už len potlačíme. Však ako 
sa hovorí: Dobrých ľudí sa všade veľa 
zmestí! Tak dovidenia o rok! 

Tina Hudecová

NoC divadiEl 2016
Medzinárodný projekt Noc divadiel zavítal po druhýkrát aj do Soblahova. Uskutočnil sa 19. novembra počas hodového víkendu vďaka 

spolupráci obce Soblahov a Mestského divadla Trenčín. Tentokrát k nám zavítali divadelníci s rodinným predstavením Mrázik.
Na predstavenie prišlo presne stopäťdesiat divákov a podľa 

ich nadšeného potlesku boli spokojní. Divadelníci sa nezapreli 
a do originálneho textu hry humorne zakomponovali aj miest-
ne zvyky a názvy, čo vyvolalo spontánny smiech. Predstavi-
teľky Nastenky (Monika Barboráková) a Marfušky (Zuzana 
Mišáková) žijú v našej obci, a tak bolo pre ne účinkovanie 
predsa o čosi špeciálnejšie než zvyčajne. Ale o tom je presne 
Noc divadiel. O trošku nezvyčajnejších stretnutiach so živými 
hercami. Príjemná atmosféra dáva nádej, že projekt bude po-

kračovať v našej obci aj v nasledujúcom roku.
 „Sedmospáči, prebuďte sa!“ bolo heslo siedmeho roční-

ka noci otvorených divadiel a bola venovaná všetkým priaz-
nivcom divadla a tiež sedmospáčom, ktorí cestu do divadla 
nachádzajú zriedkavejšie. Práve netradičný program si môže 
získať srdcia sviatočných divákov a prebudiť ich túžbu po živej 
kultúre, po stretnutí so živými ľuďmi či už s umelcami priamo, 
alebo so svojimi priateľmi v divadle.

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú 
sobotu. Vtedy divadlá, kultúrne domy a sály, obce, umelec-
ké školy, kultúrne inštitúty a kluby otvoria dvere a zákulisia, 
aby demonštrovali svoju otvorenosť voči divákom. Myšlienka 
spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadel-
ných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 
25. októbra 2008 v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe 
a v Šibenskom divadle. V súčasnosti sa Noc divadiel pravidel-
ne uskutočňuje v 11 krajinách Európy. Možnosť prezentovať 
divadelný program aj inak, ako vo všedné dni, spája každý rok 
stovky divadiel a tisícky divákov.                  

R.R.
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Mikuláš potešil takMer 200 detí
Aj vy sa pýtate, kde sa vzalo v Sobla-

hove toľko detí? Vidíte, našli sa a všetky 
sľúbili, že budúci rok budú lepšie a po-
slušnejšie ako tento rok. Rodičia, ale 
aj pani učiteľky v škole aj v škôlke sa 
teda môžu tešiť na toľko poslušných 
detičiek!  Len pre informáciu, v So-
blahove býva celkom 295 detí vo veku 
do 12 rokov (vrátane).

Ako každý rok, aj tento rok k nám za-
vítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. 
V pondelok, 5. decembra, o 16:30 h, sa 
na námestí v strede obce zišlo mnoho 
zvedavých a (väčšinou) poslušných deti-
čiek nielen zo Soblahova, ale aj z Detské-
ho domova TN, Jilemnického ul.. Všetci 
prišli čakať a vítať Mikuláša. Spoločne 
sme ho privolali k nám, aby sa po ceste 
nestratil a určite nás našiel. Tento rok si 
Mikuláš so sebou priviedol pomocníkov 
– anjela a čerta a k tomu priviezli kopu 

balíčkov. Deti si pre Mikuláša pripravili naozaj krásne básničky, pesničky a niektorí 
mu aj zahrali na heligónke. Mikuláš, anjel a čert všetkým deťom ďakujú a tešia sa 
na ďalšiu návštevu o rok!

Ďakujeme Barborke Šedivej, Lukášovi Červeňanovi a Pavlovi Cverenkárovi za 
pomoc a vytvorenie krásnej a nezabudnuteľnej mikulášskej atmosféry pre našich 
najmenších! Vďaka aj všetkým ostatným pomocníkom!                     Tina Hudecová

Barborka H., Peťo, Katka, Marek a ďalší (ak som na niekoho 
zabudla, nebolo to zámerne ). Kamaráti, ďakujem vám za 
pomoc pri všetkých akciách a dúfam, že v roku 2017 pokra-
čujeme! 

Vďaka patrí aj ostatným, ktorí akokoľvek pomáhajú. Za 
všetkých spomeniem najmä rodiny: Kačenovú, Vojtekovú, 
Plevovú, Maláňovú, Hraščovú, Mrázikovú a Hudecovú.

Vďaka aj mojim detským pomocníkom – Aďkovi, Simonke, 
Monike a ostatným deťom z tábora, ktoré uvidíte aj na najbliž-
šej akcii – Štefanskej jazde. Samozrejme, sú aj takí, ktorí po-
máhajú priebežne pri konkrétnych činnostiach – nie je možné 
vás všetkých vymenovať, ale verím, že vy, ktorých sa to týka, 
viete. Takže veľká vďaka aj vám. 

Ešte raz vám chcem poďakovať za prácu a pomoc v roku 
2016. Veríme, že aj keď je to veľakrát únavné, nakoniec si 
vždy poviete, že to predsa len stálo za ten dobrý pocit!

Tina Hudecová

ĎakujEmE Za PomoC
Rok 2016 je takmer na konci. Kultúrnu komisiu však ešte 

čaká minimálne jedna akcia – Štefanská jazda, na ktorú sa 
poctivo pripravujeme. Máme za sebou mnoho akcií – od ja-
nuárového obecného plesu cez fašiangy, stavanie mája, osláv 
dňa matiek, dňa detí, denného tábora, Soblahovského leta, 
hodových batôžkových veselíc, otvorenie Sedliackeho domu 
až po nedávny príchod Mikuláša. Všetky tieto akcie sú ná-
ročné na prípravu, ale aj na samotný priebeh, preto je každá 
pomoc vítaná a za každého ďalšieho človeka sme vďační. 
Vždy je lepšie, keď sa spojí viac ľudí, viac hláv, viac nápa-
dov. O to viac, ak to, čo robíme, robíme pre radosť a preto, 
lebo chceme. Vtedy to má väčšiu cenu nielen pre tých, ktorí 
sa prídu zabaviť alebo pozrieť, ale aj pre nás samých, ktorí 
sme súčasťou kultúrneho života v Soblahove. Veľké ĎAKU-
JEM patrí predovšetkým mojim najbližším pomocníkom, ktorí 
vždy, keď ich oslovím, pomôžu: Silvia, Vanda, Paťo, Barborka 
Š., Alenka, Saška, Tomáš, Sarah, Lukáš, Jakub, Filip, Rasťo, 

lamPióNový SPRiEvod Na PalmovSkEj
Už po štvrtýkrát sa v čase svetlono-

sov a dušičiek uskutočnil lampiónový 
sprievod na Palmovskej. Jeho organi-
zátorkou je Karolína Miháliková, ktorá 
nielen organizuje sprievod vlastnými 
letáčikmi, ale vždy pripraví deťom milé 
kvízy, kde sa čo-to naučia, a najmä sa 
zabavia.

Tohtoročným sprievodcom detí bol 

pavúčik, ktorý ich pobavil a pripravil pre 
ne aj malé spomienky na milé podvečer-
né podujatie. Sprievod napokon vytvo-
rilo približne päťdesiat účastníkov. Deti 
prišli s lampiónikmi a mnohé si užívali 
aj parádne maskovanie. Sprevádzali 
nás čarodejnice, bosoráci a veľa iných 
milých príšeriek. Niektorým stačila špi-
catá čiapka a už mali ten správny pocit. 
Takisto, čo sa týka lampiónikov, netre-
ba sa trápiť, ak ho nezoženiete. Niekto-
ré deti mali vlastné lampášiky vyrobené 
zo zaváraninových pohárikov, ktoré boli 
omotané drôtmi, rôzne ozdobené, a tak 
si vytvorili vlastný originálny lampášik. 
Deti pôsobili dojmom vážnych trpaslí-
kov, ktorí idú na nočnú pracovnú zme-
nu alebo do bane. Z dvorov sa na nich 
škerili rôzne tváre tekvíc. Jednotlivé 

stanovištia už svietili, a preto deti pres-
ne vedeli, kam sa majú uberať.

Tradícia svetlonosov a lampiónikov 
je na Slovensku oveľa staršia ako Hal-
loween importovaný z USA po roku 
1989. Ide o pôvodne keltskú tradíciu, 
ktorú prevzali aj Slovania a je stará viac 
ako 2000 rokov. Pôvodne sa však slávi-
la na prelome rokov a jej súčasťou bola 
tiež spomienka na mŕtvych. Pamiatku 
zosnulých preniesol na začiatok no-
vembra pápež Gregor IV. v 8. storočí. 
Na Slovensku tieto dva sviatky akoby 
splynuli a obdobie svetlonosov a pamiat-
ky na zosnulých začína už koncom ok-
tóbra a trvá do 2. novembra.  

V sprievode na budúci rok radi uvíta-
me na Palmovskej aj obyvateľov ostat-
ných častí  Soblahova.

 Zuzana Mišáková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

diEvČatá v okRESE 
oPäť mEdZi NajlEPšÍmi

Dňa 7. 10. 2016 sa v našej škole uskutočnil florbalový turnaj 
dievčat. Zúčastnili sa ho ZŠ s MŠ Soblahov, ZŠ Horná Súča, 
ZŠ Motešice a ZŠ Novomeského Trenčín. Umiestnili sme sa 
na krásnom 1. mieste s celkovým skóre 19:10. Góly dali R. 
Hiklová, P. Jandová, A. Vojteková a T. Holubková. 

Týmto víťazstvom sme postúpili do okresného finále, ktoré sa 
konalo 11. 10.  2016. Hrali sme so ZŠ Nemšová, ZŠ Hodžova 
Trenčín a ZŠ Trenčianska Turná. Umiestnili sme sa na peknom 
2. mieste, hneď za dievčatami ZŠ Nemšová, ktoré pravidelne 
hrávajú prvoligové zápasy. Góly strieľali V. Vojteková, A. 
Vojteková, R. Hiklová, P. Jandová a S. Červeňanová.

Dievčatá, srdečne gratulujeme! 

FloRbal žiakov 1. StuPňa
V novembri sa naši prvostupniari zúčastnili florbalového 

turnaja v Trenčíne, kde bojovali O pohár primátora mesta. Na 
tento turnaj nás pravidelne pozývajú ako jedinú školu, ktorá 
nie je súčasťou mesta.

Sily sme si zmerali proti školám ZŠ Kubranská, ZŠ Na dolinách, 
ZŠ Hodžova a ZŠ Veľkomoravská. P. Švehla, A. Červenka, A. 
Juriga, M. Jantošovič, M. Pagáč a M. Straka nastrieľali spolu 15 
gólov. V dvoch zápasoch sme boli lepší ako naši súperi. Nestačili 
sme na žiakov z hokejovej školy na Hodžovej ulici. Celkovo sme 
sa umiestnili na 3. mieste, keď nám v poslednom zápase stačila 
na celkové druhé miesto aj remíza. Napokon sme zápas prehrali 
2:3. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Miroslav Juriga, 
ktorý si domov odniesol peknú trofej a všetci ostatní medaily.

iNFoRmatiCká Súťaž iboboR
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž bebras – Infor-

matický bobor. Je primárne určená pre žiakov 3. – 9. roční-
ka v troch kategóriách. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 
ďalších európskych krajín. V školskom roku 2016/2017 sa na 
Slovensku do súťaže zapojilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl. 
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komuni-
kačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať 
v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatív-

nejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. 

Z našich žiakov v najmladšej kategórii Bobríci (3. – 4. ročník) 
bolo úspešných 14 žiakov, v kategórii Benjamíni (5. – 7. roč-
ník) získalo diplom úspešného riešiteľa 6 žiakov a v kategórii 
Kadetov (8. – 9. ročník) sme mali taktiež 6 úspešných rieši-
teľov. Všetci títo žiaci budú ako každý rok odmenení na Sláv-
nostnej akadémii na konci školského roka.

tEStovaNiE žiakov
e-testovanie jESEň 2016
Naša škola sa zaraďuje medzi progresívne školy, ktoré využí-
vajú školské testy na overovanie vedomostí žiakov.
· Matematická gramotnosť 9. ročník
· Prírodovedná gramotnosť 9. ročník
· Matematika – geometria 8. ročník
·  Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník

·  KOMPARO 8. a 9. ročník 16. 11. 2016
·  ZŠ-T-8. ročník, testy: MAT, SJL, FYZ, DEJ + všeobecné 

študijné predpoklady. Priebežné testovanie + príprava na 
Testovanie 9.

·  ZŠ-T-9. ročník, testy: MAT, SJL. Výstupné testovanie na 
konci ZŠ + generálka na Testovanie 9.

TESTOVANIE 5-2016, 23. 11. 2016
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, testy: MAT, SJL.

mikuláš v Zš S mš Soblahov
Aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš. Na pomoc si zobral 

dvoch anjelov a troch čertov. Niektoré šikovné deti si pripravili 
pre Mikuláša aj pesničku i básničku. Anjeli ich potom obdarovali 
čokoládou a tých neposlušných čerti zmaľovali uhlím.

Karolína Čupalková

T T
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materská  škola
Čo Sú PRE NáS viaNoCE?

Celý december je predzvesťou toho, že sa chystá niečo vý-
nimočné. Pani učiteľky zdobia celú materskú školu, v triede sa 
objavuje adventný kalendár, nacvičuje sa program pre Mikulá-
ša a na vianočnú besiedku, vyrábajú sa rôzne ozdôbky a milé 
drobnosti na vianočný bazár. Tento rok sa zapojili do prípravy 
vianočného bazára aj rodičia detí našej MŠ. Všetci majú plné 
ruky práce. A tak to má byť!

vianoce sú pocity. Pocit sviatočnej atmosféry nemá byť 
z komerčných prostriedkov, televízie, reklamných letákov. Poci-
ty si majú vytvárať ľudia navzájom. Spoluprácou, milým slovom, 
spoločnými piesňami, hrami. Pocit radosti, očakávania nemusí 
byť navodený iba hmotnou motiváciou. Môže byť vytvorený atmo-
sférou, prostredím plným vlastnoručne vyrobenými okrasami, 
prostredníctvom dobrej nálady a vzájomného porozumenia.

vianoce sú vôňa. Vôňa ihličnatých vetvičiek, či stromčeka, 
vôňa vianočných koláčikov. My to vieme, preto každý rok pe-
čieme v materskej škole vianočné koláčiky spolu s deťmi. Deti 
aj pani učiteľky majú z toho radosť. Rozvoniame vždy celú 
škôlku. Pocit radosti z pečenia a spoločnej práce je sviatočný. 
Je nádherný. Skúste to doma. Rozvoňajte si dom Vianocami.

vianoce sú darčeky. Všetci ich milujeme. Deti najviac. Do-

NašE PRáCE Zaujali...
Mladí umelci reprezentovali školu v regionálnej výtvarnej sú-

ťaži pod názvom Príroda, životné prostredie a deti. Ich práce 
zaujali, boli kladne hodnotené. Boli vystavené v priestoroch 
Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.

V III. kategórii žiakov 5. – 9. ročníka bola ocenená práca žiačky 
Vanesy Balajovej pod názvom Voľnosť... Srdečne blahoželáme.

StREľba Zo vZduChovky
Dňa 29. 11. 2016 sa konala v Drietome súťaž v streľbe zo 

vzduchovky koedukovaných družstiev. Z našej školy išli strieľať 
traja najšikovnejší, a to Samuel Fabo, Juraj Sivák a Mikuláš Krátky, 
ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach.

Pred súťažou chalani neboli vôbec nervózni. Darilo sa 
im, ale na víťazné miesta im chýbalo pár bodov. Z trinástich 
družstiev sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste. Chalani 
nastrieľali celkovo 183 bodov. Samo —> 69 b., Juraj —> 
63 b. a Mikuláš —> 51 b.

žiaCi 3. a 4. RoČNÍka Sa Stali 
dvoRNými dámami a RytiERmi tRENČiaNSkEho hRadu

Dňa 6. 12. navštívili tretiaci a štvrtáci našej školy Trenčiansky 
hrad, kde absolvovali rytiersky turnaj a v súťažiach získavali 
cnosti rytierov a dvorných dám. 

Veľmi zaujímavou formou prehliadky deti preskúmali 
Trenčiansky hrad, dozvedeli sa veľa nového a zaujímavého 
o obdobiach panovania nielen Matúša Čáka Trenčianskeho. 
Všetci získali slávnostný dekrét v mene kráľa žigmunda 
Luxemburského a kráľovnej Barbory Celjskej.

Ako malé prekvapenie na záver prehliadky hradu prišiel aj 
Mikuláš.

Okrem pútavých súťaží deti navštívili aj výstavu lega Farebný 
svet v kocke, kde obdivovali množstvo rozmanitých stavieb 
z lega. Najväčší úspech mal určite model Trenčianskeho hradu.

Deti odchádzali nadšené a plné dojmov.
Ďakujeme Mgr. Petrovi Pastierovi a kolektívu Trenčianskeho 

múzea za nevšedný a nezabudnuteľný zážitok.

stanú ich doma, u babky, u krstnej mamy, u tety, u uja. A do-
stanú ich aj v škôlke. Čo by to boli za Vianoce bez darčekov?!

vianoce sú piesne. Koledy, vianočné piesne dotvárajú at-
mosféru Vianoc. Lahodia nielen sluchu, ale aj duši. Nabádajú 
nás zamyslieť sa, zastaviť, spomaliť, nazrieť do vnútra. Aj 
v škôlke sa tóny vianočných piesní ozývajú veľmi intenzívne. 
Deti sa ich učia spievať, učia sa porozumieť ich obsahu.

vianoce sú láska. Ľúbiť sa máme stále. Nielen na Vianoce. 
Ale Vianoce nám dávajú priestor na vyjadrenie lásky prostred-
níctvom pohľadnice, darčeka, podania ruky, prostredníctvom 
otvorenia srdca, vzájomného porozumenia, spolupráce, pro-
stredníctvom vzájomnej komunikácie, času stráveného spolu. 
Aj v škôlke si dávame záležať na láske. Na vzájomnom poro-
zumení. Nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Rodičmi 
a priateľmi materskej školy. Aj preto trávime aspoň jedno po-
poludnie spolu v škôlke a vyrábame vianočné dekorácie spo-
lu. Pri vianočných piesňach, s koláčikmi a dobrou náladou.

vianoce sú radosť, krása, pohoda, rodina. vianoce sú 
šťastie.

Milí rodičia, milí priaznivci, priatelia materskej školy. Z celé-
ho srdca vám úprimne prajeme, aby tohtoročné Vianoce boli 

TT TT TT
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cirkevnÁ materskÁ škola

Čas nám plynie veľmi rýchlo a najkrajšie sviatky roka sú tu 
čo nevidieť. Od septembra sme toho stihli veľmi veľa.  Mesiac 
október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme oslávili vy-
stúpením detí pre starých rodičov v CMŠ. 

My však dobre vieme, že našu lásku, pozornosť, úctu i po-
moc si zaslúžia naši starí rodičia neustále, počas celého roka 
a k tomu vedieme i naše deti. Ako sa žilo kedysi, čo deti nosili 
oblečené, do akej školy chodili, s čím sa hrávali, o tom de-
ťom porozprávala babička Olinka, ktorá priniesla i množstvo 
fotografií z obdobia jej mladosti a deti sa nezastavili v kladení 
otázok pri ich prezeraní.

Keďže jeseň je obdobím zberu úrody, navštívili sme i pivnicu 
s uloženou zeleninou na zimu. Deti spoznávali a určovali zeleni-
nu, ktorú ešte pred niekoľkými dňami videli na poli. Náš týždeň 
jabĺčka vyvrcholil prípravou ovocných šalátov a dievčatá pripravi-
li pečené jabĺčka pre celu materskú školu. Boli výborné.

Počas slnečných jesenných dní sme prešli za poznávaním 
prírody a okolia Soblahova viac kilometrov. Deti rady navšte-
vujú chránenú lokalitu Dolinový potok, viackrát sme prešli tra-
su Štreky, Dolňanskej a Horňanskej kyselky, Kočinú horu a vždy 
sme sa mali čo učiť a čo pozorovať. S naším dlhoročným 
priateľom Igorkom Šedivým sme sa vybrali na dlhú vychádz-
ku, počas ktorej mali deti možnosť vyskúšať si a vcítiť sa do 
pozície človeka so zdravotným znevýhodnením.

So zaviazanými očami, medzi prekážkami a s pomocou 
slepeckej paličky a slovnej navigácie kamaráta, prechádzali 

deti určitý úsek cesty. Je dôležité, aby si deti uvedomili, že sú 
medzi nami i ľudia, ktorým treba pomáhať.

Zavítal k nám i „Rytier Gaston“ so svojou manželkou a in-
teraktívne vystúpenie v dobových kostýmoch bolo pre deti zá-
bavné i poučné navzájom.

Koncert orchestrálnych umelcov z Bratislavy bol zážitkom nielen 
pre deti, ale i nás dospelých. Stretnúť týchto ľudí nemáme mož-
nosť každý deň a počúvať krásnu hudbu naživo bolo super. Čaká 
nás ešte jeden koncert so „Simonou“, na ktorý sa už tešíme.

Pani doktorka Lacková mala určite radosť z našej návštevy 
v jej ambulancii, kde sa deti dozvedeli i za asistencie sestričky 
Aničky mnoho zaujímavých vecí.

S rodičmi a deťmi sa vyberieme i do veľkej Bratislavy na 
výstavu Cosmos Discovery.

Na začiatku adventu nám pán farár požehnal adventné ven-
ce a adventný kalendár nám pripomína, že vianočný čas je už 
blízko. Kto to príde medzi nás, uhádne to niekto z vás?

A veruže uhádli, veď sa už Mikuláša nemohli dočkať. Aj 
v tomto roku prišiel medzi nás a obdaril deti za ich poslušnosť 
sladkými darčekmi. V prítomnosti rodičov i starých rodičov 
deti predviedli program zložený z básní, piesní i vinšov.

Podľa vzoru sv. Mikuláša, nášho patróna, za hlavný cieľ pre 
harmonický rozvoj detí pokladáme učiť ich slúžiť a pomáhať 
iným. I preto sa naše deti rozdelia so sladkosťami zo svojich ba-
líčkov s tými, ktorí nemohli byť takí obdarovaní, ako naše deti.

Touto cestou vám prajeme požehnané Vianoce, veľa Bo-
žích milostí od Dieťaťa Ježiša, pokoj a radosť nech vás spre-
vádzajú po celý nastávajúci rok.

Mikuláš nezabudol na dobré deti v našej materskej škole ani 
tento rok. Deti ho potešili piesňami a básničkami. Za ich usilov-
nosť a šikovnosť počas celého roka ich Mikuláš odmenil slad-
kými dobrotami. Ďakujeme, Mikuláš, tešíme sa o rok zas...

pre vás tým, čím si želáte. Aby ste ich prežili v kruhu rodiny 
a priateľov v pohode, plní lásky a porozumenia.

My vám ďakujeme za priazeň, milé slová a povzbudenia, 
ktoré sa nám od vás dostáva. Vážime si ich.

S prianím všetkého dobrého 
kolektív materskej školy

Za kolektív CMŠ J. Jamborová

T T T
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„PRiPRavtE CEStu PáNovi“
Veľa krásnych slov, plných nádeje a oča-

kávania počujeme z Božieho slova po-
čas adventu, ale asi najvýstižnejším 
mottom tohto požehnaného času sú slo-
vá, ktoré Ján Krstiteľ hlása na púšti pri 
Jordáne: „Pripravte cestu Pánovi!“ Citu-
je tak proroka Izaiáša, ktorý predpovedá 
predchodcu Mesiáša, ktorý bude týmito 
slovami nabádať ľudí na pokánie, obrá-
tenie a zmenu ich života a zmýšľania.

Vieme, že cesta, po ktorej kráčame, 
musí byť priechodná, aby sme sa dostali 
do cieľa – keď sme na túre, ideme pešo 
po chodníku alebo autom. Dostaneme 
sa tam, kam chceme, ak je cesta v po-
riadku. Rovnako to platí i o našom srdci. 
Cesta v našom srdci musí byť priprave-
ná, aby do srdca mohol prísť Mesiáš, 
Ježiš. Tak, ako na ceste nemôžu byť 
neprekonateľné prekážky, aj v našom 
srdci nemôžu byť neprekonateľné pre-

kážky Pánovho príchodu. Srdce čisté, 
bez ťažkých hriechov, naplnené túžbou 
po Bohu a jeho láske, túžbou úprimne 
veriť a milovať Boha a všetkých ľudí.

No príprava vyžaduje čas a námahu, 
mnohé obety. Bez tohto nemôžeme du-
chovne rásť. Bez času pre Boha v modlitbe 
a pri svätej omši, bez námahy a zriek-
nutia sa mnohých vecí a najmä hriechu 
kvôli Pánovi, je náš vzťah s Bohom 
prázdny a nemôže nás uspokojiť a na-
plniť. Adventný čas, ktorý nám prináša 
Cirkev, je krásnou šancou pripraviť ces-
tu Pánovi v srdci. Rorátne sväté omše 
pri svetle sviec, modlitba, aj spoločná, 
pri adventnom venci, dobrá svätá spo-
veď, viac skutkov lásky v čase adventu, 
to sú šance, ktoré treba využiť. Len ten 
môže prežiť Vianoce skutočne duchov-
ne a naplnene, kto prežije krásny ad-

vent. Bez adventu sú Vianoce iba jed-
norazovou skutočnosťou, iba chvíľkou 
otvárania darčekov, zapálenia strom-
čeka, najedenia sa dosýta. Ale ten, kto 
prežíva advent duchovne, kto sa snaží 
pripraviť si v srdci cestu pre Pána, ten 
prežije Vianoce, ktoré poznačia celý 
jeho život na dlhú dobu a dokážu ho aj 
zmeniť na lepšieho človeka, lebo v jeho 
srdci bude prebývať Boh – Spasiteľ, 
ktorý mohol prísť do srdca, pretože tam 
mal pripravený príbytok, pretože cesta 
v srdci bola pripravená.

Ja vám všetkým prajem takýto ad-
vent i Vianoce. Aby do vášho srdca pri-
šiel prebývať Ježiš – Spasiteľ, aby vždy 
mal vo vašom srdci pripravené miesto, 
a tak ste mohli cítiť, že On koná vo va-
šom živote veľké a krásne veci. Veci, 
ktoré môže urobiť iba Boh.

Peter Valaský, správca farnosti

Život našej farnosti
I v tomto období naša farnosť prežila mnohé krásne duchov-

né povzbudivé akcie. Púť do Šaštína 15. 9. k Sedembolestnej 
Panne Márii, našej patrónke, bola krásnou príležitosťou tam, 
pri nohách našej Nebeskej Matky, odovzdať jej všetky radosti 
i bôle našich duší a prosiť ju o jej materinskú pomoc.

Darovanie krvi v Pastoračnom centre 30. 9., do ktorého sa 
zapojilo 21 ľudí, bolo krásnym vyjadrením našej nezištnosti 
a lásky k tým, ktorí budú potrebovať krv, aby prežili. Koľko 
ľudských životov bude vďaka tomu zachránených! Našli sa aj 
takí, ktorí prišli darovať krv prvýkrát a prelomili v sebe strach. 
Všetci odchádzali s radosťou a šťastím v duši.

I tento rok sme uskutočnili potravinovú zbierku pre Kňazský 
seminár v Nitre. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí obetovali zo 
svojej úrody i financií na podporu výchovy nových kňazov.

V Mendryke na Morave 1. 10. zomrela naša rodáčka, sestra 
Bazilána Mária Jantošovičová, zo Spoločnosti Dcér kresťanskej 
lásky vo veku 88 rokov. Zúčastnili sme sa na jej pohrebe. Tiež 
tam ešte žije naša ďalšia rodáčka, 91-ročná sestrička Richarda 
Ďuďáková. Myslíme na našu zosnulú vo svojich modlitbách!

5. 10. sme oslávili 5. výročie vzniku našej Cirkevnej ma-
terskej školy sv. Mikuláša. Pri svätej omši sme ďakovali Pá-
novi za tento vzácny dar vychovávať už našich najmenších 
v kresťanskom duchu. Slávnosť pokračovala v Pastoračnom 
centre vystúpením detičiek a príjemným posedením s rodičmi 
a podporovateľmi škôlky.

V rámci Roka milosrdenstva sme 13. 10. putovali do Krakova 
do Svätyne Božieho milosrdenstva, aby sme Bohu ďakovali za 
milosti tohto svätého roka a za jeho nekonečné milosrdenstvo 
a zároveň ho i naďalej vyprosovali do našich životov i života 
celej farnosti. Zároveň sme tam navštívili i krásny nový Chrám 
sv. Jána Pavla II., kde sme okrem iného mohli vidieť krásne 
mozaiky Marka Rupnika a tiež zakrvavenú reverendu sv. Jána 
Pavla II., v ktorej bol postrelený.

Na cintoríne v Mníchovej Lehote bol postavený nový kríž 
a 1. 11. bol v rámci pobožnosti za duše zosnulých požehnaný. 
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli pri jeho postavení.

Naši kandidáti birmovania putovali 12. 11. na Skalku, kde 
sme prešli milostivou bránou, zúčastnili sme sa svätej omši 
v pútnickom chráme na Novej Skalke a potom sme si prezreli 
Starú Skalku s kláštorom.

1. adventná nedeľa je v našej farnosti časom Celofarskej 
adorácie, kedy veriaci prichádzajú pokloniť sa Ježišovi v Eu-

Púť birmovancov na Skalku

charistii. Mladí, deti, rodičia, Ružencové spoločenstvo, Brat-
stvo Božského Srdca Ježišovho, matky zo Spoločenstva ma-
tiek, Spolok dcér kresťanskej lásky, títo všetci vyjadrili svoju 
vieru v prítomnosť Ježiša v Oltárnej sviatosti a vyprosovali 
požehnanie pre seba, svoje rodiny i pre našu farnosť.

6. 12. sme slávili titul nášho farského kostola a patróna celej 
našej farnosti, sv. Mikuláša. Po slávnostnej svätej omši na-
sledovalo agapé v Pastoračnom centre s domácimi jahňacími 
klobáskami, mastenými chlebmi s cibuľou, zákuskami a pun-
čom.

V Mníchovej Lehote sme dokončili obnovu interiéru Kostola 
Najsvätejšej Trojice. Kostol zmenil úplne svoju tvár, zvýraznila 
sa jeho gotická črta, odvlhčenie injektážou, sanačnými omiet-
kami, vymaľovanie, montáž vitrážových okien, nové vybave-
nie presbytéria – oltár, ambóna, hlavný oltár, sedesy, podlahy 
atď. Vykonalo sa mnoho dobrého, nech je to Bohu na slávu. 
Vďaka všetkým ochotným pomôcť, vďaka za finančnú pomoc 
i za modlitby. S Božou pomocou a ochotou veriacich, časom 
splatíme tieto práce a vykonáme neskôr i obnovu exteriéru.  

Peter Valaský, správca farnosti
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Jednota dôchodcov

folklórna skupina Dolinečka
vážení a milí občania, priatelia folklóru.
Čas sviatočný, čas radosti. Obedy a večere na vyzdobenom 

stole a najkrajšom porceláne. Misy a taniere plné dobrôt, vôňa 
čečiny a sviečok. Tak si mnohí z nás predstavujú Vianoce – 
čas pokoja a lásky. Ale zamyslime sa, či vianočné sviatky sú 
len o dobrom jedle. Či netreba v tom čase blízkemu povedať 
láskavé slovo, opýtať sa suseda na zdravie. Podať priateľom 
pomocnú ruku a prehodnotiť uplynulý rok. Či sme všetko 
spravili tak, aby sme sa nemuseli sami pred sebou hanbiť.

Folklórna skupina Dolinečka má za sebou rok plný spevu, 

vystúpení a folklórnych tradícií. S pokojným srdcom môžeme 
poďakovať Ježiškovi, otvoriť mu naše dvere dokorán a privítať 
ho spevom, tak ako sa patrí na nášho Pána.

V každom darčeku od Ježiška
nech je zabalená láska.

Len pohoda nech u vás vanie
a s ňou Božie požehnanie.

Ani zdravie nech vám nechýba
vám praje celá naša folklórna skupina.

Emília Fabová

V októbri sa naši členovia stretli pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším. V kultúr-
nom programe vystúpili naši malí šikov-
ní harmonikári. 

V tomto mesiaci sme si uctili i na-
šich starších občanov, navštívili sme 
všetkých nad 85 rokov a odovzdali im 
malú pozornosť. Nezabudli sme ani na 
tých, ktorí žijú v domovoch a potešili 
sme ich svojou návštevou. Pre svojich 
členov sme pripravili návštevu koncer-
tu dychových hudieb v Trenčíne, a tak 
si spríjemnili nedeľu. 

Dňa 2. decembra 2016 sme uspo-
riadali výstavu ručných prác v Galérii 
na povale. Podušky, dečky, tašky 
s patchworkovým vzorom boli peknou 
prezentáciou tohto umenia. Výstava 
bola spojená i s predajom týchto expo-
nátov. 

V Slovenskom národnom divadle v Bra-
tislave sme 4. decembra 2016 navští-
vili divadelné predstavenie Lomidrevo. 

Október, mesiac úcty k starším
Letné dni sa pomaly končia, prichádza jeseň so svojím 

typickým chladným počasím. Príroda sa obaľuje do svojich 
typických pestrých farieb. Nielen v prírode sa striedajú ročné 
obdobia, ale človeku sa míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva 
jeseň života. Človek si to pri každodenných povinnostiach ani 
neuvedomuje, ale roky nenápadne pribúdajú. Zdravie už nie 
je to, čo kedysi bývalo, sem-tam niekde pichne, zabolí, vlasy 
zbelejú striebrom, síl ubúda.

Mesiac október je práve tým obdobím, keď si spomenieme 
na tých skôr narodených, aby sme im prejavili úctu, vyslovili 

im svoje poďakovanie za celoživotnú prácu. Obecný úrad 
v Soblahove už tradične pozýva našich seniorov na malé 
spoločenské posedenie, zaspomínanie si na roky prežité 
v našom Soblahove. Nebolo to inak ani v tomto roku. 

V stredu 12. októbra 2016 sa na obecnom úrade stretli 
jubilanti, ktorých manželstvá vydržali 50, 55 a 60 rokov. Šesť 
manželských párov oslávilo polstoročie spoločného života, 
päť párov to spolu “tiahne” 55 rokov a dva páry sú spolu už 60 
rokov. Nie všetkým párom sa podarilo prísť na toto stretnutie. 
Niektorí sa ospravedlnili, že sa nemôžu zúčastniť z osobných 

Využili sme cestovanie vlakom zadarmo a pozreli si vianočné hlavné mesto s jeho 
výzdobou a vianočnými trhmi. 

Rok ubehol ako voda, nám sa podarilo splniť a uskutočniť všetky úlohy a predsavza-
tia, ktoré sme si uložili začiatkom roka.

Je tu adventný čas, blížia sa Vianoce. Dovoľte mi v mene celého výboru popriať na-
šim členom a všetkým obyvateľom obce pokojné a veselé prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a požehnania v novom roku 2017.

ZO – JDS Soblahov, A. Markovská       

T T

T T
T T
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Naša milá jubilaNtka
Prišla do našej obce v roku 1956 ešte s horúcim učiteľským 

diplomom. Mladučká pani učiteľka Darinka Gavačová a my sme 
boli jej prví žiaci – štvrtáci, ktorým začala odovzdávať získané 
vedomosti. Štyridsať malých čertíkov v triede, vie si to dnes 
niektorý pedagóg predstaviť? Nebolo jej čo závidieť, hlavne čo 
sa týkalo udržania pozornosti, disciplíny, objektívneho prístupu 
ku každému žiakovi osobitne. Vtedy ešte slobodná nám bola 
skôr ako staršia sestra, veď bola len o desať rokov staršia 
od nás. Kolegovia jej odporúčali, aby bola na žiakov prísna, 
ale ona bola skôr priateľská a prívetivá. S odstupom času, 
keď spolu rozprávame na túto tému, príde jej na um nejedna 

NieleN profesor, ale i „meleNčár“
V októbri sa dožil pekného životného jubilea 70 rokov prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. Pri jeho mene som vypísal jeho tituly, 

pretože ich naozaj má. Zo skromnosti, ako ho poznám, by s tým určite nesúhlasil, pretože si na to nikdy nepotrpel. Človek, ktorý 
celý svoj život venoval štúdiu, výskumu a vede, ale ktorý nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza a kde sú jeho korene. Láska k rod-
nému Soblahovu sa prejavuje nielen v jeho živote, ale i v jeho publikačnej činnosti.

Napísať celý životopis nášho Jožka by bolo na celé noviny, 
ale to nie je naším cieľom. Môžeme spomenúť niekoľko zaují-
mavostí z jeho bohatého, prácou naplneného života. 

Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte v roku 1970 
pracoval Jožko ako odborný asistent na Katedre zoológie 
a ekológie do roku 1974. Od tohto roku pracoval na Zoolo-
gickom ústave PRIF UK, ktorý sa postupne zmenil na Ústav 
ekológie a od roku 1999 na Katedru ekológie PRIF UK. Tu 
pracoval na rôznych pracoviskách, od roku 1999 do 2011 za-
stával funkciu vedúceho Katedry ekológie. V roku 1970 získal 
hodnosť RNDr., v roku 1980 hodnosť CSc. na Parazitologic-
kom ústave ČSAV v Prahe, vedeckú hodnosť DrSc. obhájil 
v roku 1989 na Zoologickom ústave AV v Leningrade. V roku 
1990 mu bol predsedníctvom SAV udelený vedecký stupeň 
– vedúci vedecký pracovník I. V roku 2000 na FEE TU v Ban-
skej Štiavnici získal pedagogicko-vedeckú hodnosť docenta 
v odbore Ochrana prírody, v roku 2003 mu bol prezidentom 
SR udelený titul vysokoškolského profesora v odbore ekoló-
gia. Vo vedeckom výskume sa zaoberal najmä biológiou, eko-
lógiou a napádaním krv cicajúcich dvojkrídlovcov (muškovité, 
komáre). Doteraz publikoval viac ako 150 vedeckých prác. 
Viedol viacero výskumných a grantových úloh. Pri svojich 
mnohých expedíciách prešiel Mongolsko, Vietnam, Rusko, 
Blízky Východ, Maroko, Grécko, Španielsko, Afriku.

V roku 2011 mu obec Soblahov udelila čestné občianstvo 
a pri príležitosti jeho životného jubilea Cenu starostu obce za 
úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce Soblahov.

Na záver pripájam vyznanie jeho dobrých kamarátov Rudka 
Holúbka a Jarka Baláža: Profesor Jozef Halgoš, DrSc., patrí 
do generácie, ktorá významne ovplyvnila úroveň poznania nielen 
v biológii a ekológii, ale tiež v širších súvislostiach odovzdáva-

nia výsledkov vedy širokej ľudskej komunite. Je osobnosťou 
charakterizovanou dobrým vzťahom k ľuďom, kultúrou ducha, 
širokým spektrom vedomostí, slušnosťou a veľkorysosťou 
jeho pôsobenia. Je vedeckou, pedagogickou a spoločenskou 
autoritou. Vyžaruje z neho fluidum nevšednosti, no v kontexte 
jednoduchosti, skromnosti, nezištného priateľstva a komuni-
katívnosti. Je človekom uznávaným, uznanlivým a uznávajú-
cim spriatelené duše a osobnosti biologickej i spisovateľskej 
– básnickej komunity. V tom je jeho duchovná sila a veľkosť. 
Je radosť a pôžitok s Jožkom sa zhovárať o rodnej dedinke, 
o pracovitých ľuďoch spod Ostrého vrchu, čo vyjadril aj vo 
svojej básnickej tvorbe. 

Jožko, vieme o Tvojom celoživotnom úsilí na poliach slo-
venskej vedy. Stálo to veľa síl na expedičných cestách, po 
mnohých krajinách Európy, Afriky a Ázie. Oceňujeme Tvoju 
príkladnú spoluprácu s vedením obce či už v prípade tvorby 
monografie a v iných aktivitách, ktoré našu obec zaradili na po-
predné priečky Slovenska v posledných desaťročiach. Nemož-
no nespomenúť Tvoju príkladnú zainteresovanosť s podporou 
aktivít obce, ale i prevádzku a vybavenie cirkevných potrieb. To 
je prejav príkladného svedectva viery, nám všetkým....

Náš drahý a vzácny priateľ Jožko, nech je Tvoje veľké životné 
jubileum začiatkom ďalších dobrých a vzácnych činov a skutkov. 
Nech čerstvá myseľ, dobré pero, duševná a telesná sviežosť sú 
trvalou súčasťou Tvojho bytia v nastávajúcich rokoch. Vitaj medzi 
sedemdesiatnikmi a vitaj doma! Pripíjame latinským: Ad multos 
annost (na dlhé roky). Kamaráti R. Holúbek a J. Baláž.

Vedenie obce Soblahov a redakčná rada Soblahovských 
novín zo srdca želá vzácnemu oslávencovi Jožkovi veľa zdra-
via, šťastia a ďalších tvorivých myšlienok.

J.H.    

alebo zdravotných dôvodov, čo sme, samozrejme, rešpektovali. 
Pre tých, ktorí prišli, bolo to 9 dvojíc, bol pripravený malý 
kultúrny program, o ktorý sa postarali deti z našich oboch 
materských škôl a žiaci zo základnej školy. 

Prítomných jubilantov privítal starosta obce Marian Hudec, 
poďakoval im za ich celoživotnú prácu a ich podiel na budovaní 
našej obce. Pri malom občerstvení si pozvaní hostia zaspomínali 
na krásne roky prežité v Soblahove. Na roky dobré, horšie, na 
roky ich spoločného manželského spolunažívania, čo je 
už v dnešnej uponáhľanej dobe dosť ťažké. Boli veľmi radi, že 
sa na nich nezabudlo a predstavitelia obce robia každoročne 
takéto milé stretnutia i pre tých skôr narodených.

Na druhý deň, vo štvrtok 13. októbra 2016, prijali naše 
pozvanie šesťdesiatroční jubilanti, ktorých z pozvaných 33 
prišlo 29. V dobrej nálade, usmiati sa vítali medzi sebou, veď 

sa skoro všetci veľmi dobre poznajú. Scenár bol podobný 
ako deň predtým. K programu detí zo škôlok a školy pribudla 
hudobná produkcia Jožka Opatovského. Aj k týmto jubilantom 
sa prihovoril starosta obce, poďakoval im, že prijali pozvanie 
a že sa i oni spolupodieľali na rozvoji našej obce. Keď po 
ukončení štátneho smútku zazneli prvé tóny nášho hudobníka, 
spoločenská miestnosť sa zaplnila veselými pármi, ktoré 
to poriadne roztočili. Keď prestávky vyplnili chytľavé tóny 
harmoník, rozbehla sa výborná zábava a bolo problém ju 
večer ukončiť. Jubilanti boli radi, že sa mohli spolu stretnúť 
a príjemne sa zabaviť. O srdečnosť a spokojnosť pozvaných 
hostí išlo i predstaviteľom našej obce, veď takéto stretnutia 
nemusia vždy byť len o peniazoch, ale predovšetkým o všímavosti 
a ohľaduplnosti voči našim starším spoluobčanom.

           J.H.  

príhoda. Veselá, či menej veselá, ale spomíname skôr na tie 
veselé. Keby si bola zapisovala všetky, za jej učiteľovania, 
bola by to riadna „Kniha spomienok“. Pripomenuli sme si, ako 
sama zrežírovala divadielko Červená karkuľka, ktoré s nami 
nacvičila a bol to veľký úspech. Odvtedy jej rukami prešla 
celá generácia detí a možno aj ich detí. Veru, veľkú brázdu 
vedomostí zanechala naša pani učiteľka v našej obci. Dnes si 
užíva zaslúžený odpočinok a v januári 2017 oslávi svoje 80. 
narodeniny. Nech jej ešte zdravíčko slúži, aby sa mohla tešiť 
zo svojich dvoch detí a štyroch vnúčat.

Ku krásnemu jubileu za jej prvých žiakov, ale dúfam, že 
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Prví žiaci Darinky Gavačovej v štvrtej triede 
v školskom roku 1956-1957

Z činnosti DobrovoľnÉHo HasičskÉHo ZborU soblaHov
ČlENovia dhZ hodNotili Rok

Dňa 26. novembra 2016 sa konala výročná členská schôdza 
DHZ Soblahov. Pre informovanie širokej verejnosti uverejňu-
jeme správu o činnosti DHZ Soblahov r. 2016 v znení, v akom 
ju predložil členskej základni predseda Mário Červenka.

Opäť sa tu všetci po roku stretávame a nastáva čas zhodno-
tiť to, čo nás počas roka stretlo, aké úlohy a vytýčené ciele sa 
nám podarilo, alebo aj nepodarilo naplniť, resp. dosiahnuť. 

Rok 2016 priniesol pre soblahovských hasičov veľa pozi-
tívnych zmien, ale i množstvo odpracovaných hodín na úkor 
vlastného voľna a rodiny. Medzi tie najhlavnejšie udalosti patri-
la účasť na výcviku vo výcvikovom centre Ministerstva vnútra 
SR v Lešti, súčinnostnom povodňovom cvičení záchranných 
zložiek, požiarno-taktickom cvičení pod záštitou župana TSK, 
zakúpenie a sprevádzkovanie prenosných a vozidlových rá-
diostaníc, vrátane administratívneho procesu na uvedenie do 
prevádzky, vybudovanie odsávania výfukových plynov v garáži 
a zaradenie hasičského vozidla Tatra Cas 32 do výjazdu. Ok-
rem týchto kľúčových udalostí sme plnili i ostatné úlohy a 
povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, práce s mládežou 
a kultúrno-spoločenských aktivít v obciach Soblahov a Mníchova 
Lehota. Dňa 30. januára sme aj s deťmi z hasičského krúžku 
absolvovali každoročný výstup na Inovec. 19. 2. sme vyko-
nali povinnú servisnú prehliadku na vozidle Iveco Daily v Tr-
nave. 24. a 25. 2. sme vykonali ukážky hasičskej techniky na 
SOŠ LOT Trenčín. 27. 2. sa naši Plameňáci zúčastnili halo-
vej súťaže ,,X-boj alebo ukáž čo dokážeš, ktorá sa konala vo 
Svinnej. 13. 3. sme na útvare HaZZ v Trenčíne absolvovali po-
vinné mesačné školenie. 26. 3. sme zabezpečili stálu službu 
pri strážení „Božieho hrobu“ a taktiež sme zabezpečili účasť 
čestnej jednotky na obradoch počas veľkonočných sviatkov. 
2. 4. sme zorganizovali brigádu na úpravu okolia Dolňanskej 
kyselky. Dňa 19. 4. už tradične navštívili hasičskú zbrojnicu 

deti oboch materských škôl v rámci prevencie pred požiarmi. 
V dňoch 29. a 30. apríla sme sa zúčastnili v počte 6 členov 
výcviku vo výcvikovom centre Ministerstva vnútra na Lešti. 
Rovnako 30. 4. sme v spolupráci s obcou usporiadali Majáles. 
Zúčastnili sme sa slávnostnej svätej omše v deň sviatku nášho 
patróna sv. Floriána. 9. 5. sme s pomocou detí z hasičského 
krúžku vydezinfikovali a prepláchli pieskovisko pri obecnom 
úrade. 20. 5. vykonanie STK na vozidle Š 706. 21. 5. sa naši Pla-
meňáci zúčastnili okresného kola hry Plameň v Trenčín-Opa-
tová. 28. 5. účasť na nočnej súťaži v Motešiciach. 30. 5. vy-
konanie STK na vozidle Tatra CAS 32. 4. 6. sme sa zúčastnili 
Okresnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov v Trenčín-
Opatová. V ten istý deň sme pomohli v obci pri organizovaní 
osláv Dňa detí. Nasledujúci deň sme sa zúčastnili na už spo-
mínanom súčinnostnom povodňovom cvičení záchranných 
zložiek v Zamarovciach na brehu rieky Váh. 11.6. asistenčná 
hliadka Folklórnych slávností v obci Mníchova Lehota. 14. 6. 
umývanie a sprejazdnenie cesty po prívalovom daždi v obci 
Soblahov na ulici Palmovská. 1. 7. až 3. 7. sme zorganizovali 
detský tábor detí pri Chate pod Ostrým vrchom. Počas trvania 
tábora sme si odskočili s deťmi na detskú súťaž mládeže O 
pohár starostu obce v Rybanoch. 7. – 9. 7. sme zabezpečovali 
asistenčnú hliadku počas letného festivalu Pohoda. 9. 7. sme 
sa zúčastnili detskej súťaže v Dolných Ozorovciach a poháro-
vej súťaži v Trenčianskych Stankovciach. 12. 7. sme pre ne-
priazeň počasia počas obecného tábora Sobík previezli deti 
z Breziny späť do Soblahova. 13. 7. ukážka použitia techniky 
pre deti z tábora Sobík. 31. 7. účasť na pohárovej súťaži vo 
Svinnej. 1. 8. technická pomoc železničná ulica. 6. 8. účasť 
na pohárovej súťaži v Trenčíne-Záblatí. 8. 8. požiar strniska v 
katastri obce Soblahov. 13. 8. účasť na detskej a pohárovej 
súťaži v Dvorci. 20. 8. účasť na oslavách v partnerskej obci 
Buchlovice. 27. 8. účasť na pohárovej súťaži v Trenčianskej 
Turnej. 3. 9. pohárová súťaž Veľké Chlievany. 10. 9. detská 

môžem aj za ostatných žiakov, ktorých učila, alebo ju poznajú, 
zaželať všetko najlepšie, pokojné dni na dôchodku, aby jej 
zdravie tak slúžilo, že by sa mohla poprechádzať a potešiť vo 
svojej záhrade.

Naša milá pani učiteľka, dnes už Darinka Fabová. Prijmite 
pomyselnú kyticu nie 80 ruží, ale toľkých, koľko by ich bolo, 
keby každý váš bývalý žiak vám dal čo len jednu. Ešte raz 
všetko najlepšie a ďakujeme.

Za všetkých Veronika Krčmáriková
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haSiČSké PoPoludNiE Pod omšENSkou babou

Celé podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Pilierom bolo 
vykonanie cvičenia jednotiek integrovaného záchranného sys-
tému s hasičskými jednotkami DHZO okresu Trenčín. Náme-
tom cvičenia bola likvidácia požiaru horskej chaty s rozšírením 
na okolitý les a trávnaté porasty s pridružením vyhľadávania 
nezvestných osôb (ubytovaných v chate), poskytnutie prvej 
predlekárskej pomoci, zvoz zranených a transport posádkou 
RZP do nemocničného zariadenia v Trenčíne. V druhej časti 
programu boli zaradené stacionárne ukážky aktívnych proti-
povodňových opatrení, ukážky hasičskej techniky a ukážky 
práce policajnej kynológie. Nechýbala ani prezentácie činnos-
ti pri používaní hasičskej striekačky ťahanej konským zápra-
hom a predstavenie činnosti komisie pre mládež pri OV DPO 
Trenčín, kde technicky pomáhali žiaci – mechanici hasičskej 
techniky zo SOŠ letecko – technickej v Trenčíne.

Súčinnostného cvičenia sa zúčastnili príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru, Policajného zboru a Slovenskej pátracej 
služby, Rýchlej zdravotnej pomoci a DHZO okresu Tren-
čín (v počte 22) zaradené v kategóriách A, B, C v celkovom 
počte 168 osôb a 28 ks techniky. Rozhodcovská skupina bola 
v zložení: mjr. Ing. Milan Dudák – riaditeľ OR HaZZ v Trenčí-
ne, pplk. Ing. Pavol Koreň – OR HaZZ v Trenčíne, plk. Mgr. 
Rastislav Pelech – zástupca riaditeľa KR PZ v Trenčíne, pplk. 
JUDr. Pavol Kadlečík – riaditeľ OPP OR PZ v Trenčíne a ml. 
inšpektor Mgr. Ján Sivák – okresný veliteľ OV DPO Trenčín. 
Veliteľom cvičenia bol Martin Jakúbek – príslušník OR HaZZ 
v Trenčíne (zároveň člen DHZO Trenč. Teplá). Cvičenie bolo 
rozdelené do troch zásahových úsekov. V prvom úseku velil 
Andrej Dobiáš – člen DHZ Trenč. Teplá a úlohou jeho tímu bolo 
zabezpečiť vozidlami CAS 32 a CAS 25 dodávku vody k ložisku 
požiaru s využitím kyvadlovej dopravy z vodnej priehrady pri 
obci Omšenie (325 m n. m.) v dĺžke trasy 5  km s rozvinutím 
hadicového vedenia v dĺžke 500 m. Druhý zásahový úsek 
riadil Martin Baďura – príslušník OR HaZZ v Trenčíne (zároveň 
člen DHZ Opatová nad Váhom). Úlohou hasičských jednotiek 
v druhom zásahovom úseku bola diaľková doprava vody po-

Okresný výbor DPO v Trenčíne v spolupráci s Krajským výborom DPO Trenčín zorganizoval dňa 24. 9. 2016, v Omšení, 
súčinnostné cvičenie, nad ktorým prevzal záštitu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, a na ktorom 
sa zúčastnili aj naši hasiči.

súťaž o Pohár červených bleskov v Trenčín-Opatová. 11. 9. 
sme boli nápomocní pri organizovaní svätej omše na Lúč-
kach. 24. 9. účasť na požiarno-taktickom cvičení v Omšení. 
26. 9. technická pomoc pri prácach obecného úradu na cin-
toríne. 1. 10. sme v našej obci zorganizovali jesenný branný 
pretek Plameň. 17. 10. technická pomoc na železničnej ulici. 
4. 11. technická pomoc v Mníchovej Lehote. 22. 11. technická 
pomoc v obci Soblahov, horný koniec. 

Hasičský zbor má ku dnešnému dňu 43 členov. Počas celé-
ho roka, každý pondelok prebieha práca s deťmi a mláde-
žou v hasičskom krúžku, ktorý v súčasnosti navštevuje 26 detí 

vo veku od 5 do 15 rokov. Týmto by som uzavrel už tak dosť 
rozsiahlu výročnú správu o činnosti Dobrovoľného hasičského 
zboru v Soblahove za rok 2016.

 Výročná členská schôdza na svojom zasadnutí zvolila nový 
výbor v zložení: predseda – Mário Červenka, veliteľ – Bc. Mi-
chal Šedivý, tajomník – Ing. Lenka Nápoká Horná, referent 
prevencie – Miroslav Ďuráči, strojník – Milan Rožník, hospo-
dár – Ján Šedivý, pokladník – Ing. Lívia Melišová, referent 
pre prácu s mládežou – Marián Vančo, organizačný referent 
– Mgr. Ján Sivák.

mocou čerpadiel Tohatsu a PPS 12 z miestneho potoka s vy-
užitím záložného zdroja vody z CAS 32 Tatra 815 a to v diaľke 
400 m. Tretiemu zásahovému úseku velil riaditeľ Slovenskej 
pátracej služby Lukáš Beták (zároveň člen DHZ Soblahov). Vy-
hľadávanie nezvestných a zranených piatich osôb bravúrne 
zvládli. V tomto úseku si precvičili spôsob vyhľadávania v ťaž-
ko dostupnom horskom členitom teréne a zároveň si precvičili 
poskytovanie prvej pomoci, znášanie a zvoz zranených, ako 
i transport do nemocničného zariadenia. Zasahovalo sa z troch 
strán z obce Omšenie (325 m n. m.) v smere k ložisku požiaru 
pod vrcholom Omšenskej Baby (669 m n. m).

Sme presvedčení, že cvičenie vykonané v rámci podujatia 
Hasičské popoludnie pod Omšenskou Babou splnilo svoj cieľ. 
Precvičili sme si spôsob velenia, zlepšili sa schopnosti vyu-
žívania komunikačných prostriedkov a spojenia pri vydávaní 
pokynov a vzájomnej informovanosti vo všetkých stupňoch 
velenia. Zároveň bola preverená pripravenosť hasičských 
jednotiek so zreteľom na obsluhu techniky, BOZP, ako i do-
držiavanie taktických zásad a opatrení pri plnení jednotlivých 
úloh. Precvičili sme si vyhľadávanie osôb a poskytovanie pr-
vej pomoci.        

          Výbor DHZO Soblahov

miNiStER obRaNy P. Gajdoš ZaGRatuloval GENERálmajoRovi šEdivému 
– Nášmu Rodákovi k 95. NaRodENiNám

Minister obrany Peter Gajdoš spolu s 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu 
Ozbrojených síl SR genpor. Pavlom Mackom v bratislavskej Dúbravke zablahoželali 
k životnému jubileu generálmajorovi v. v. Ondrejovi Šedivému. Pri príležitosti 95. naro-
denín mu minister obrany zároveň udelil Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej 
republiky II. stupňa.

Generál Ondrej Šedivý sa narodil 28. novembra 1921 v Soblahove. Je držiteľom viace-
rých slovenských aj zahraničných ocenení. Pripájame sa ku gratulácii.

Zdroj: http://www.mosr.sk/
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Ide zima, ide mráz, 
kam sa vtáčik, kam scho-
váš? Prichádza pani Zima 
a my turisti zas bilancuje-
me našu turistickú jeseň, 

keď príroda hýrila všetkými farbami, 
ktoré ani najlepší maliar nenamieša, 
obdobie, kedy sa všetko živé chystá na 
prežitie krutej zimy.

Soblahovskí turisti sa nezľakli ani daž-
ďov, ani sychravého počasia a tvrdo pra-
covali na zdolaní naplánovaných akcií.

Jesenný turistický maratón sme za-
čali tempom, ako sa na správnych 
turistov patrí, a to hneď 4-dňovým zá-
jazdom do ždiaru. Pri organizácii tohto 
zájazdu došlo prvýkrát k výmene stráží 
u organizátorov. Noví organizátori nad-
viazali na doterajšie skúsenosti a tradície, 
išli do toho s nadšením a odhodlaním, 
a tým bola úspešnosť aj tohtoročnej 
akcie spečatená. Ďakujeme a už teraz 
sa tešíme na budúcoročný turistický 
zájazd.

K zahraničným úspechom turistov 
nášho klubu treba priradiť ďalšiu spl-
nenú turistickú métu – výstup na TRI-
GLAV, najvyšší vrch Slovinska, ktorý 
sa podarilo vyšliapnuť v septembri 
trom našim členom. Vrátili sa oboha-
tení o nádherné zážitky a dúfame, že 
sa o ne s nami podelia pri najbližších 
Soblahovských horizontoch. 

V októbri našich turistov hneď v prvý 
víkend privítala Ľadohora v Kysuckej 
vrchovine. Tento turistický výlet sme 
poňali aj ako spoločný vlakový zájazd 
a znovu sme sa presvedčili, že cesta 
vlakom spojená s vytýčeným turistic-
kým cieľom má svoje čaro. Hneď v ďal-
ší októbrový víkend zvládli naši turisti 
každoročný Hviezdicový Inovec.

Už tradične koncom októbra poriada-

me naše spoločné klubové stretnutie 
v prírode. Tohto roku bolo toto stretnu-
tie spojené s oslavou krásneho jubilea 
– 50-ky dvoch našich členov. Turistické 
klubové stretnutie spojené s oslavou 
dvoch takých krásnych jubileí, to všet-
ko v srdci krásnej soblahovskej príro-
dy, pri dobrom vínku, bezkonkurenčnej 
kapustnici, domácich koláčikoch... čo 
môže byť po úspešnom turistickom 
roku lepšie?

A hop – a už je tu november s číhajú-
cou zimou za dverami. Ešte pred prvými 
mrazmi si niektorí naši turisti vyšliapali 
na Suchý vrch. O ďalší týždeň nasadlo 
našich 9 turistov do veľkého auta a odfr-
čali do Malej Fatry, kde úspešne zvládli 
výstup na Veľký Kriváň. V novembri sme 
oslávili tiež stý tohtoročný výstup Ivana 
Mikuša zo Soblahova na Ostrý vrch. 
A aby toho nebolo málo, tak niektorí naši 
členovia zvládli ešte v novembri výstup 
na Sokolí kameň a žľab.

V decembri nás čaká výstup na Ino-
vec a každoročný Štefanský Černa-
chov. Hneď potom sústredíme všetky 
naše sily na usporiadanie každoročné-

ho nočného Predsilvestrovského vý-
stupu na horskú dominantu nad obcou 
Soblahov – na Ostrý vrch. Tento výstup 
usporiadaný v spolupráci s OcÚ Sobla-
hov má už svojich verných priaznivcov, 
sympatizantov, ktorí si vianočné a no-
voročné sviatky bez tohto výstupu ne-
vedia ani predstaviť.

A čo na záver? Najskôr poďakovanie, 
a to všetkým členom turistického klubu, 
ktorí i na úkor svojho času a pohodlia sa 
podieľali akoukoľvek mierou na orga-
nizovaní jednotlivých akcií. Ďakujeme 
tiež tým, ktorí nám nedali košom, ktorí 
prekonali samých seba pri rôznych vý-
stupoch, ktorí si obuli turistické topán-
ky, vzali batohy a dali si do tela tak po 
našom, po turisticky.

Všetkým, a nielen im, ale všetkým 
ľuďom dobrej vôle želáme krásne pre-
žitie vianočných sviatkov a v novom 
roku 2017 veľa zdravíčka, šťastíčka, 
len úprimných priateľov, a veľa šťast-
ných a úspešných krokov či kilometrov 
za splnením svojich vysnívaných či taj-
ných cieľov a túžob. 

Slávka

Turistický klub pri OŠK Soblahov
tuRiStiCká jESEň a ZávER 
tuRiStiCkého Roka 2016

Z triglavu

PRiPRavujEmE PRE váS...



Podujatie 4. SoblahovSké FašiaNGy sa uskutoční sobotu 18. 2. 2016 
Kultúrny program začne fašiangovým sprievodom od obecného úradu o 14.00 h 

a bude pokračovať na ihrisku OŠK, 
kde už bude pripravené občerstvenie a zabíjačkové špeciality. Tešíme sa na stretnutie, 

príďte stráviť príjemný deň so spoluobčanmi a priateľmi.

šPoRt
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žENSký ZákoN PRÍdE do Soblahova!
Na oslavy sviatku svätého Valentína sme pre vás pripravili špeciálnu 

príležitosť, ako ho osláviť. Vezmite svojich milovaných na rodinné predstavenie 
ženský zákon do divadla! Predstavenie sa uskutoční v predvečer fašiangového 
sprievodu ako jeho predskokan. Mimoriadne veselé predstavenie pretkané 
ľudovými pesničkami zabaví celú rodinu. Diváci často spievajú so živou kapelou, 
ktorá je súčasťou divadelného súboru. Predstavenie je urobené tradične, v našich 
(dolnotrenčianskych) krojoch, ktoré navrhol rodák zo Soblahova Jožko Ďuráči.  

Návrat ku koreňom slovenského divadla – aj tak možno uviesť klasickú slovenskú 
veselohru  ženský zákon z pera zakladateľa slovenského divadelného realizmu 
Jozefa Gregora Tajovského. Naša snaha uchovať a rozvíjať dedičstvo sa 
prejavuje v kostýmovaní originálnymi krojmi, no herci i scéna počas predstavenia 
otvorene priznávajú: „Toto JE divadlo!“ Tu a teraz na doskách vám ponúkame 
láskavý humor i satiru, emócie, akciu  i spomienku, ako to bolo kedysi a v niečom 
je stále aj dnes... Vychutnajte si vládu ženského zákona, ktorý charakterizuje 
láska k deťom, nezmieriteľnosť, pokora i hrdosť.                                           

Príďte sa pozrieť, ako funguje ženský zákon v piatok 17. februára o 18.00 h 
do sály Pd v Soblahove. 

v SoblahovE mámE REPREZENtaNta
Rok 2016 bol bohatý na výnimočné 

športové výkony slovenských reprezen-
tantov. Sagan, Tóth či Cibulková posta-
vili na nohy celé Slovensko, s napätím 
sme sledovali olympiádu, MS v cyklisti-
ke či MS žien v tenise.

A s hrdosťou sme sledovali aj výkony 
nášho spoluobčana Jakuba Holúbka. 
Futbalovým priaznivcom Jakuba netreba 
predstavovať, v drese AS Trenčín vybo-

joval dva ligové tituly a dve víťazstvá 
v Slovenskom pohári. Po 6 rokoch v AS 
Trenčín, tento rok prestúpil do MŠK žilina. 
Svojimi výkonmi si vypýtal pozvánku do 
reprezentácie Slovenska v boji o postup 
na MS v Rusku. Najmä v zápase pro-
ti Škótsku (3:0) ukázal, že do mužstva  
právom patrí. Je univerzálny futbalista 
s presnou prihrávkou a výborne číta hru.

Zo Soblahova máme už viacero ligo-
vých hráčov, mládežníckych reprezen-
tantov, ale Jakub je prvý, ktorý nastúpil 
za A mužstvo Slovenska.

Pre našich mladých futbalistov je 
veľkým vzorom, výkonmi, pracovitosťou 
i skromnosťou.

Jakub, fandíme ti a ďakujeme za re-
prezentáciu našej obce.

DM



ĎakujEmE
Všetkým, ktorí v posledných rokoch nezištne a dobrovoľne  

pomohli a pomáhajú Obecnému športovému klubu pri organi-
zácii a zabezpečení futbalových stretnutí prípravky, mladších 
žiakov, starších žiakov, dorastu a dospelých.

Aktuálna sezóna 2016/17 – výsledky po jesennej časti:

Prípravka: 5. miesto
Mladší žiaci U13: 10. miesto
Starší žiaci:  U15: 1. miesto
Dorast U19: 2. miesto
Dospelí: 6. miesto

Pekné Vianoce a všetko dobré do nového roku želá OŠK 
Soblahov                                                                  M. Šedivý

OŠK Soblahov – prípravka

OŠK Soblahov – dorast

OŠK Soblahov – mladší žiaci

OŠK Soblahov – starší žiaci
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SoblahovSkÍ „StaRÍ PáNi“ 2016
Blíži sa koniec roka, bilancujú všetci, výnimkou nemôžu 

byť ani starí páni. Do tímu sme na jar „kúpili“ M. Trebatického 
a S. Jambora a na súpiske máme už 26 futbalistov. Môžeme 
povedať, že taký široký káder nemá ani reprezentácia. Pred 
jesennou časťou sme obsadili pozíciu trénera, veď každý 
tím potrebuje rozum, stratégiu a „noty“. Tejto úlohy sa ujal P. 
Rehák ml., lebo nikto nevie hecovať mužstvo tak ako on. Za 
odmenu má po zápase jedno pivo naviac.

Rok 2016 bol pre nás veľmi úspešný, na jar sme v siedmich 
zápasoch dosiahli 4 víťazstvá, 1 remízu a 2 prehry.

Počas jesennej časti sme odohrali 5 zápasov s bilanciou 4 
víťazstva a 1 remíza. Úvodný  zápas sme odohrali s naším 
tradičným súperom v Mníchovej Lehote, kde sa po 90 min-
útach zrodila remíza 3:3. Za Soblahov strieľali góly 2x Ras-
tislav Kačena a 1x Tomáš Rehák. Druhý zápas bol pre nás 
odvetný z jarnej časti na ihrisku Pravotíc, kde sme solídnym 
výkonom gólmi Michala Trebatického porazili domácich 2:0. 
Tretí zápas bol pre nás prvý na domácom ihrisku, kde sme 
privítali neznámeho súpera z Ladiec. Výbornou a disciplinova-

nou  hrou  celého mužstva sme presvedčivo vyhrali 4:0, keď 
všetky  štyri góly strelil náš najlepší strelec Michal Trebatický. 
Na ďalší zápas sme  cestovali do Trenčianskej Turnej, ktorý 
môžeme dať do kategórie „nervóznejších“. Nakoniec sa nám 
podarilo zápas dotiahnuť do víťazného konca i napriek tomu, 
že domáci zahodili v závere pokutový kop. Gólmi Attilu Bátky-
ho, Stanislava Jambora a Tomáša Reháka sme zvíťazili 3:2. 
Záverečný zápas jesennej sezóny sme  odohrali na domácom 
ihrisku proti hráčom z Neporadze, ktorí nám chceli odplatiť  
jarnú prehru. Na zápas sme po predchádzajúcich výsled-
koch nastupovali s jediným cieľom a to  zvíťaziť. Výsledkom  
5:4 (góly: 3x Michal Trebatický, 1x Martin Ďuďák a Jozef Hal-
goš) sme si udržali našu jesennú neporaziteľnosť.

Ďakujeme všetkým hráčom, že si našli čas v tieto nedeľné 
dopoludnia, ďakujeme našim tolerantným manželkám a pria-
teľkám, že nás na zápasy púšťali, ďakujeme OŠK za vytvore-
né podmienky. Rok 2016 dopadol nad očakávanie, verme, že 
taký bude aj ten nasledujúci 2017. 

Ján Vojtek a Daniel Mrázik

ODPAD OKOLO NÁS
V našej obci máme vybudovaných 15 stojísk pre kontajnery, do ktorých sa VHADZUJÚ roztriedené odpady:
modRý koNtajNER slúži na pa-

pier: časopisy, noviny, kancelársky papier, 
stlačené krabice a kartóny, papierové 
obaly (napr. od múky), papierové tašky.

Nepatria sem: použité plienky a hy-
gienické potreby, mokrý, mastný alebo 
znečistený papier, alobal, celofán.

Do žltého koNtajNERa hádže-

me plasty: neznečistené PET fľaše z nápo-
jov, čisté plastové obaly, obaly z CD, čisté 
tégliky od jogurtov, plastové a mikroténo-
vé vrecká, polystyrén malých rozmerov, 
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Obecný úrad Soblahov uzavrel v apríli 2016 podľa zákona dohodu s firmou ENVI – 
PAK, a. s., Bratislava o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného 
zberu komunálnych odpadov. Nakoľko si firma zatiaľ neplní svoje povinnosti, nastáva 
v obci veľký problém s vývozom plastov. Štrnásťdňový cyklus vývozov je nedostačujúci, 
plasty sa začínajú hromadiť krátko po vyprázdnení žltých kontajnerov a neporiadok je 
vidno na každom kroku. obec tento problém zatiaľ vyrieši tak, že občania môžu 
vytriedené a postláčané plasty uložiť do vriec a podľa možnosti zhromaždiť ich 
do utorka pri žlté kontajnery určené na plasty.

Tento problém nastáva možno i nedisciplinovanosťou občanov, ktorí pri vhadzovaní 
odpadov do kontajnera na plasty a papier vhadzujú aj predmety, ktoré tam nepatria 
alebo plastové obaly a kartóny nestlačia, čím narastá ich objem.
 Zákon o odpadoch, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2016, znevýhodňuje tých, ktorí všetko hádžu len do komunálneho 
odpadu (čierne nádoby na odpad, ktoré máme doma). Ak budeme viac triediť odpad a bude sa znižovať 
množstvo komunálneho odpadu, nebude sa musieť poplatok za smeti v obci zvyšovať. ak niekomu teraz 
napadlo, že: „všetko, čo zhorí, treba doma spáliť“, nový zákon o odpadoch hovorí, že je zakázané 
spaľovať akýkoľvek odpad. Je to hlavne preto, že pri bežnom spaľovaní plastov a iných odpadov sa dostáva 
do ovzdušia veľa nebezpečných látok, ktoré sa do nášho tela a do tela našich detí dostávajú prostredníctvom 
vzduchu, jedla, vody a podporujú vznik rôznych chorôb, alergií a iných zdravotných problémov.

ZimNá údRžba
obecný úrad Soblahov 
upozorňuje všetkých ob-
čanov/vodičov, aby počas 
zimnej údržby miestnych 
komunikácií neparkovali 
svoje motorové vozidlá na 
verejných priestranstvách, 
miestnych komunikáciách 
a na chodníkoch. v prípade 
neprejazdnosti NEBuDú 
vaše ulice, v ktorých býva-
te, počas zimného obdobia 
udržiavané.

Obecný úrad v Soblahove oznamuje občanom, že žiadoSti o odPuStENiE alEbo úľavu Z miEStNEho Po-
Platku Za komuNálNy odPad a doklady potrebné k žiadosti je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku 
– na obecný úrad do 28. 2. 2017. žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo vytlačiť z internetovej stránky: 
http://www.soblahov.sk/ziadosti-a-tlaciva/. 

Oprávnenými žiadateľmi sú:
- Fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá preukáže, že sa v určenom období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 dlhodobo zdržiava 

v zahraničí.
-  FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska.
-  FO, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody.
-  FO, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom ubytovanie.
-  FO, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou denne dochádzajúcich). Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia 

poplatkovej úľavy: pracovná zmluva a potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste pracoviska (príp. potvrdenie ubytovacieho 
zariadenia o spôsobe ubytovania).

-  Rodiny so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. Pokiaľ dieťa dokončilo v príslušnom spoplatňovacom období povinnú školskú 
dochádzku,  je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenia o štúdiu dieťaťa.

dôlEžité uPoZoRNENia

Zároveň upozorňujeme občanov, že do 31. januára sa podáva daňové PRiZNaNiE k daNi Z NEhNutEľNoStÍ, 
ktoré zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď u daňovníka nastanú 
zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, napríklad, keď daňovník predá alebo nadobudne, skolauduje, kúpi, zdedí či inak získa 
nehnuteľnosť, prípadne ak mu bolo vydané na pozemok stavebné povolenie. Sadzby dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb 
a bytov) sú zadefinované vo VZN č. 3/2016 (pozri internetovú stránku: www.soblahov.sk).

obaly z pracích a čistiacich prostriedkov 
a kozmetiky.

Nepatria sem: mastné obaly so zvy-
škom potravín, podlahové krytiny, no-
vodurové rúrky, obaly z nebezpečných 
látok ako napr. olejov, farieb a pod. 

Rozmerný polystyrén odovzdajte na 
zbernom dvore.

Do ZElENéhO KONTAJNERA 
patria: nevratné obaly zo skla a alkoho-
lických alebo nealkoholických nápojov, 
poháre, tabuľové sklo z okien a dverí 
(sklo väčších rozmerov odovzdajte na 
zbernom dvore), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, 
drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV ob-
razovky, pozlátené a pokovované sklo 
alebo technické druhy skla. Vratné fľa-
še vracajte späť do obchodu.

bioodPad: šupky, čajové vrecúš-

ka, ovocie, zelenina, lístie, tráva, zá-
hradný odpad. Ak máte možnosť, vy-
užívajte domáce kompostoviská. Ak 
takúto možnosť nemáte, odovzdávajte 
bioodpad do zberného dvora. 

Naši občania môžu využívať zberný 
dvor, ktorý sa nachádza na ulici So-
blahovská 65, Trenčín (oproti LEONI 
Trenčín), na likvidáciu týchto odpadov: 
drobný stavebný odpad, objemný od-
pad, papier a lepenka, sklo, plasty, bio-
logicky rozložiteľný odpad.
Otváracia doba na zbernom dvore:
PONDELOK – SOBOTA 8:00 – 17:30 h


